LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN SERVICES
TE GEBRUIKEN MET UW SONY-PRODUCT
BELANGRIJK – LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. GEBRUIK
VAN UW PRODUCT HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST.
Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u en Sony
Corporation ("Sony"), de licentiegever van de software (niet voor de software die door andere licenties wordt beheerd
zoals verder wordt vermeld, de "Uitgesloten Software") geleverd bij dit Sony-product en bijbehorende materialen, die
samen de "Sony-software" worden genoemd. Deze EULA is van toepassing op de volledige wereldmarkt (behalve de
Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan) en is eveneens van toepassing op de Sony-software en de software
van derde licentiegevers van Sony ("Derde Licentiegevers") en bijbehorende gedrukte of online-documentatie. De
Sony-software omvat de software die vervat zit in uw Sony-product en andere software, inclusief updates of aangepaste
software die u werden verstrekt door Sony, opgeslagen op media of gedownload naar het Sony-product via eender
welke methode.
Dit Sony-product bevat eveneens de functie BRAVIA®-internetvideo waarmee u toegang krijgt tot bepaalde
inhoudservices ("Services") van derde inhoudproviders waaronder andere Sony-entiteiten dan Sony Corporation
("Derde Providers"). De functie BRAVIA®-internetvideo biedt u eveneens toegang tot bepaalde inhoudservices van
Sony ("Sony-inhoudservices"). Deze services en de overeenkomstige inhoud ("Sony-inhoud") worden beide als
Sony-software gezien in deze EULA. Voor de functie BRAVIA®-internetvideo is een internetverbinding vereist. De
toegang tot de Services en de kwaliteit van de aangeboden Services hangen af van de service en de voorwaarden van uw
internetprovider evenals van de snelheid van uw breedbandinternetverbinding. De videokwaliteit en het beeldformaat
variëren afhankelijk van de snelheid van de breedbandservice van uw internetprovider en de levering door de Derde
Providers. De inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, muziek, geluid, audio, foto's, afbeeldingen,
graphics, gelijkenissen, software, tekst, video, meldingen, tags of andere materialen, voorzien door Derde Providers
("Inhoud") en de beschikbaarheid van de Services worden beheerd door de Derde Providers. De Inhoud en Services
van elke Derde Provider worden verstrekt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van die Derde Provider.
Voor hoogwaardige Inhoud is het mogelijk dat u extra kosten moet betalen aan en/of zich registreren bij de Derde
Provider via een computer. De Services en de Inhoud mogen alleen door u persoonlijk en privé worden gebruikt en
mogen niet worden gebruikt voor een vertoning buiten een bioscoop of enige andere vorm van vertoning waarvoor (of
een ruimte waarin) u een toegangs- of kijkvergoeding dient te betalen, of voor een openbare vertoning. De Services
en/of Inhoud kunnen om het even wanneer worden gewijzigd en zijn mogelijk soms niet beschikbaar.
HET IS MOGELIJK DAT SONY, DE DERDE PROVIDERS EN/OF ANDERE DERDEN VIA DE
SONY-SOFTWARE EN -SERVICES GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN VAN,
CONTROLE UIT TE OEFEN OP EN/OF ANALYSES DOOR TE VOEREN AANGAANDE HET
SONY-PRODUCT EN ANDERE APPARATEN DIE DE SONY-SOFTWARE GEBRUIKEN OF ERMEE IN
VERBINDING STAAN. HIERBIJ GAAT U AKKOORD MET DERGELIJKE ACTIVITEITEN. U GAAT
EVENEENS AKKOORD MET SONY'S HUIDIGE PRIVACYBELEID DAT U KUNT TERUGVINDEN OP DE
WEBSITE VAN SONY. U KUNT DE WEBSITE VOOR UW LAND RAADPLEGEN VIA
http://www.sony.net/electronics/. RAADPLEEG EVENEENS DE BOVENSTAANDE URL VOOR UPDATES
AANGAANDE HET BELEID. NEEM CONTACT OP MET DERDE PROVIDERS OF ANDERE DERDEN
VOOR HET PRIVACYBELEID AANGAANDE HUN SERVICES. DOOR UW SONY-PRODUCT TE
GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA EN SONY'S
PRIVACYBELEID.
Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze EULA of met Sony's privacybeleid, zoals van tijd tot
tijd aangepast door Sony naar eigen goeddunken, krijgt u van Sony geen licentie voor het gebruik van de Sony-software
en kunt u geen gebruik maken van de Services. Daarnaast dient u onmiddellijk Sony te contacteren voor instructies
aangaande de teruggave van het volledige Sony-product en de bijgeleverde Sony-software tegen een vergoeding van de
aankoopprijs van het Sony-product.
SOFTWARELICENTIE
U mag de Sony-software alleen gebruiken zoals in deze algemene voorwaarden wordt bepaald. De Sony-software
wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Sony en de Derde Licentiegevers van Sony kennen u een beperkte licentie toe
om uitsluitend de Sony-software te gebruiken op het Sony-product. De Sony-software maakt automatisch
gegevensbestanden aan voor gebruik van de Sony-software, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke gegevensbestanden
als een onderdeel worden beschouwd van de Sony-software. De Sony-software wordt in licentie gegeven als één
product, en het is verboden de individuele onderdelen ervan op te splitsen voor gebruik op meer dan één apparaat, tenzij
Sony hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft verleend. Het is niet toegestaan de Sony-software los van het
Sony-product te gebruiken. Behalve waar een verbod opgeheven wordt door de geldende wetgeving, gaat u akkoord
met het verbod de Sony-software aan te passen, te ontmantelen, te decompileren of te demonteren, geheel of deels, voor

om het even welk doel dat niet door deze EULA wordt toegestaan. Daarnaast is het verboden de Sony-software te
verhuren, te leasen, te sublicentiëren of te verkopen. Het is echter wel toegestaan al uw rechten onder deze EULA als
deel van een verkoop of overdracht van de Sony-software over te dragen, op voorwaarde dat u hiervan geen kopieën
bewaart, dat u de volledige Sony-software overdraagt (inclusief alle kopieën, onderdelen, media, gedrukte materialen,
versies en eventuele upgrades van de Sony-software, en deze EULA) en dat de ontvanger akkoord gaat met de
algemene voorwaarden van deze EULA. Sony en de Derde Licentiegevers van Sony behouden alle rechten die niet
expliciet door deze EULA aan u worden toegekend. Het is verboden (a) functies of beveiligingen van de
Sony-software of mechanismes verbonden met de Sony-software te omzeilen, aan te passen, op te heffen of te
ontduiken; of (b) handelsmerken of notities op de Sony-software te verwijderen, te wijzigen, af te dekken of te
beschadigen. U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat andere software, netwerkservices of producten dan de
Sony-software waarvan de prestaties van de Sony-software mogelijk afhankelijk zijn, kunnen onderbroken of stopgezet
worden volgens het goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, serviceproviders, Derde Providers enz.) of
Sony.
GEBRUIKERSACCOUNT
Als een onderdeel van de overeenkomst waarmee u de Services en de Inhoud kunt oproepen, doorbladeren of gebruiken,
is het mogelijk dat u voor Derde Providers en/of andere derden een gebruikersaccount ("Account") moet aanmaken
waarvoor u werkelijke, accurate, huidige en complete informatie moet verschaffen over uzelf en deze informatie moet
onderhouden/updaten. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van al uw wachtwoorden betreffende
deze Account.
DE RECHTEN VAN SONY AANGAANDE MATERIAAL VAN GEBRUIKERS
Als u communicatie of materialen verstuurt naar Sony via e-mail of op een andere manier ("Materialen"), waaronder
selecties, commentaren, gegevens, vragen, suggesties enz., zullen deze Materialen behandeld worden als
niet-vertrouwelijk en als niemands eigendom. Bijgevolg verzaakt u, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, aan
alle claims dat het gebruik van deze Materialen in strijd is met uw rechten, inclusief morele rechten, privacyrechten,
eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten op materialen of ideeën, of om het even welke andere rechten, inclusief
het recht op goedkeuring van de manier waarop Sony dergelijke Materialen gebruikt. Materialen kunnen worden
aangepast, uitgezonden, gewijzigd, gekopieerd, vrijgegeven, gelicentieerd, uitgevoerd, gepost, gepubliceerd, verkocht,
verstuurd of gebruikt door Sony, en dit overal ter wereld, via om het even welk medium, gedurende de periode
waarbinnen de hierboven vermelde verzaakte rechten bestaan en zonder toebedeling of compensatie voor u.
Bovendien draagt u alle rechten, titels en belangen (en Sony kan deze vrij gebruiken zonder enige vorm van
compensatie uwentwege) over aan Sony betreffende ideeën, knowhow, concepten, technieken of andere intellectuele
eigendomsrechten vervat in de Materialen, waarvoor al dan niet een octrooi kan worden aangevraagd, voor om het even
welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, laten produceren, licentiëren, marketen
en verkopen van producten via het gebruik van dergelijke Materialen. Daarnaast gaat u ermee akkoord en begrijpt u
dat Sony niet verplicht is dergelijke ideeën, knowhow, concepten, technieken of Materialen te gebruiken, en heeft u
geen recht dergelijk gebruik af te dwingen.
OVERGEDRAGEN MATERIAAL
Internettransmissies zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat berichten of informatie die u verstuurt naar Sony
kunnen worden gelezen of onderschept door anderen, tenzij er een speciale vermelding is dat een bepaald bericht (bv.
creditcardinformatie) gecodeerd is. Het versturen van een bericht naar Sony houdt niet in dat Sony bepaalde
verantwoordelijkheden heeft tegenover u.
BEHEER DIGITALE RECHTEN
Inhoudeigenaars maken gebruik van Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten ("WMDRM")
voor het beschermen van hun intellectuele eigendommen, waaronder auteursrechten. Dit Sony-product gebruikt
WMDRM-software voor het openen van Inhoud die beveiligd is door WMDRM. Als de WMDRM-software er niet in
slaagt de Inhoud te beveiligen, kunnen Inhoudeigenaars vragen aan Microsoft Corporation ("Microsoft") om de
mogelijkheid van de Service om gebruik te maken van WMDRM voor het afspelen of kopiëren van Inhoud beschermd
door auteursrechten in te trekken. Deze revocatie beïnvloedt onbeschermde Inhoud niet. Als u licenties downloadt
voor beschermde Inhoud, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een revocatielijst bijvoegt bij de licenties.
Inhoudeigenaars kunnen u vragen WMDRM te upgraden om hun Inhoud te kunnen gebruiken. Als u dergelijke
upgrade weigert, zult u de Inhoud waarvoor deze upgrade is vereist niet kunnen gebruiken.
ADVERTENTIES, SERVICECOMMUNICATIES
De insluiting van de Service van een Derde Provider betekent niet dat Sony deze Derde Provider of diens Inhoud
goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Services en/of Inhoud mogelijk
advertenties ("Advertenties") bevatten en dat deze Advertenties nodig zijn om de Services te kunnen verstrekken.

Daarnaast begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de functie BRAVIA®-internetvideo bepaalde
communicaties van Sony of Derde Providers kan bevatten, zoals serviceaankondigingen, administratieve berichten,
nieuwsbrieven enz. ("Servicecommunicaties"), en dat u er niet voor kunt kiezen dergelijke Servicecommunicaties niet te
ontvangen. SONY, HAAR FILIALEN EN DERDE PROVIDERS WIJZEN IEDERE GARANTIE, EXPLICIET OF
IMPLICIET, VAN DE HAND AANGAANDE DE NAUWKEURIGHEID, WETTIGHEID, BETROUWBAARHEID
OF GELDIGHEID VAN OM HET EVEN WELKE ADVERTENTIE, SERVICECOMMUNICATIE OF INHOUD,
EVENALS ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE ZICH VOORDOET ONDER OM HET EVEN WELKE
WETTHEORIE VOOR DE ADVERTENTIES, SERVICECOMMUNICATIES EN INHOUD.
In bepaalde rechtsgebieden is de verwerping van impliciete garanties niet toegestaan. Is dit voor u het geval, dan zijn de
bovenstaande beperkingen wellicht niet voor u van toepassing.
AANSTOOTGEVENDE INHOUD EN REGELS VOOR MINDERJARIGEN
Bepaalde Inhoud is mogelijk niet geschikt voor minderjarigen of andere gebruikers. Dergelijke Inhoud kan al dan niet
geclassificeerd of geïdentificeerd zijn als expliciet qua taalgebruik, of bestemd voor een volwassen publiek. U erkent
bijgevolg dat u de Services gebruikt op uw eigen risico en dat Sony niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de
Inhoud, evenmin als deze Inhoud als aanstootgevend kan worden gezien. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op
het gebruik van het Sony-product, de Sony-software, Uitgesloten Software, de Services en de Inhoud door een
minderjarige. Als u niet wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst aan te gaan met een derde zonder de toestemming
van uw ouder(s), een voogd of een andere persoon die het recht heeft u deze toestemming te verlenen onder de geldende
wetgeving, dient u eerst deze toestemming te verkrijgen vooraleer u: (i) Sony e-mailt via de Service; (ii) informatie
doorstuurt; (iii) meedoet aan een wedstrijd of spel waarvoor informatie over u is vereist of waarvoor u een prijs
ontvangt; (iv) lid wordt van een club of groep; (v) informatie plaatst op een forum of een chatroom bezoekt; (vi) iets
online aankoopt.
VERWERPING VAN GARANTIE
U BEPRIJPT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INHOUD EN DE SERVICES VERSTREKT
WORDEN DOOR DERDE PROVIDERS EN/OF DAT DE SOFTWARE VERSTREKT WORDT DOOR DERDEN
WAAROVER SONY GEEN ZEGGENSCHAP HEEFT. DE SELECTIE, LEVERING, KWALITEIT,
BEELDGROOTTE EN BESCHIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INHOUD EN/OF SOFTWARE ZIJN DE
VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DERDE PROVIDER OF ANDERE DERDE IN KWESTIE.
U GAAT ERMEE AKKOORD TE VOLDOEN AAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE DE DERDE
PROVIDERS OPLEGGEN VOOR DE SERVICE, INHOUD EN/OF SOFTWARE. DAARNAAST BEGRIJPT,
ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT VOOR DE TOEGANG TOT, HET DOORBLADEREN VAN EN
HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EEN INTERNETVERBINDING VEREIST IS DIE DOOR U WORDT
VOORZIEN EN WAARVOOR U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT
TOT HET BETALEN VAN DE KOSTEN VAN EEN DERDE (ZOALS KOSTEN VOOR DE
INTERNETSERVICEPROVIDER OF ZENDTIJD) VOOR DEZE TOEGANG EN VOOR HET WEERGEVEN OF
LEVEREN VAN ADVERTENTIES INBEGREPEN BIJ DE SERVICES. HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE
BRAVIA®-INTERNETVIDEO EN DE SERVICE IS MOGELIJK BEPERKT, AFHANKELIJK VAN DE
MOGELIJKHEDEN, BANDBREEDTE OF TECHNISCHE BEPERKINGEN VAN UW INTERNETSERVICE.
SONY, HAAR FILIALEN EN DERDE PROVIDERS DRAGEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
STIPTHEID, VERWIJDERING, FOUTE LEVERING OF ONVERMOGEN VOOR HET OPSLAAN VAN
GEBRUIKERSCOMMUNICATIES OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN.
DE SONY-SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE SERVICES EN DE INHOUD WORDEN
U IN HUN "HUIDIGE STAAT" VERSTREKT EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES OF
VOORWAARDEN, STATUTAIR OF ANDERS. SONY, HAAR FILIALEN, DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE
PROVIDERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND,
EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES
VAN NIET-SCHENDING, TITEL, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SONY, HAAR FILIALEN, DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE PROVIDERS GARANDEREN NIET DAT DE
SONY-SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE SERVICES OF DE INHOUD BEANTWOORDEN
AAN UW VEREISTEN OF DAT HET GEBRUIK VAN DE SONY-SOFTWARE, DE SERVICES OF DE INHOUD
ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL VERLOPEN. DAARENBOVEN GEVEN SONY, HAAR FILIALEN,
DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE PROVIDERS GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF
VOORWAARDEN OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE
SONY-SOFTWARE, DE SERVICES OF DE INHOUD BETREFFENDE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID,
BETROUWBAARHEID OF ANDERE KWALITEITEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR SONY, HAAR FILIALEN OF EEN BEVOEGDE
VERTEGENWOORDIGER VAN SONY MAG OOIT WORDEN GEZIEN ALS EEN GARANTIE OF
VOORWAARDE, OF ALS EEN WIJZIGING VAN DE UITSLUITING VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN.
MOCHTEN DE SOFTWARE, HET MEDIUM WAAROP DE SOFTWARE WORDT VERSTREKT, DE

DOCUMENTATIE, DE SERVICES OF DE INHOUD DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DAN DIENT U (NIET SONY OF
EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY) ALLE KOSTEN TE BETALEN VOOR HET
NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, DE NOODZAKELIJKE REPARATIES OF CORRECTIES.
In bepaalde rechtsgebieden is de verwerping van impliciete garanties niet toegestaan. Is dit voor u het geval, dan zijn de
bovenstaande beperkingen wellicht niet voor u van toepassing.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
IN GEEN GEVAL KUNNEN SONY (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT
NALATIGHEIDSPROBLEMEN BETREFFENDE DERDE LICENTIEGEVERS OF DERDE PROVIDERS), HAAR
FILIALEN, DERDE LICENTIEGEVERS OF DERDE PROVIDERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
VOOR ENIGE VORM VAN SPECIALE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE OF
GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT COMPENSATIE, VERGOEDING OF
SCHADE IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF BETREFFENDE DEZE EULA, WEGENS VERLIES VAN
GEBRUIK VAN HET SONY-PRODUCT, DE DOCUMENTATIE, DE SERVICES, DE INHOUD, STORINGSDUUR
EN TIJDVERLIES VOOR DE GEBRUIKER, VERLIES VAN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE OPBRENGSTEN,
GEGEVENSVERSLIES, VERLIES VAN OM HET EVEN WELKE VORM VAN INFORMATIE, ZAKELIJKE
OPBRENGSTEN, OF ANDERE COMMERCIËLE VERLIEZEN, OF VOOR OM HET EVEN WELKE ANDERE
REDEN, ZELFS INDIEN SONY, HAAR FILIALEN, DERDE LICENTIEGEVERS OF DERDE PROVIDERS OP DE
HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEGEVALLEN. DE
SONY-SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE SERVICES EN DE INHOUD WORDEN U
GELEVERD VOOR GEBRUIK OP EIGEN RISICO. SONY, HAAR FILIALEN, DERDE LICENTIEGEVERS EN
DERDE PROVIDERS KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE TEN GEVOLGE
VAN EEN INBREUK OP ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE,
CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE LEGALE THEORIE
AANGAANDE DE SONY-SOFTWARE, DE SERVICES, DE INHOUD OF DEZE EULA.
In bepaalde rechtsgebieden is de verwerping of beperking van toevallige of gevolgschade, uitsluitingen of beperkingen
aangaande impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan. Het is eveneens mogelijk dat beperkingen betreffende
de geldigheidsduur van een impliciete garantie niet toegestaan zijn. Bijgevolg zijn de bovenstaande beperkingen en
uitsluitingen mogelijk voor u niet van toepassing.
BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA
In situaties waar de Sony-software of een onderdeel ervan wordt geleverd op een medium, garandeert Sony dat het
medium waarop de Sony-software wordt geleverd gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de originele
aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten onder gewone gebruiksomstandigheden. Deze beperkte
garantie is uitsluitend op u als de oorspronkelijke licentiehouder van toepassing. De gehele aansprakelijkheid van Sony
en uw enige recht is de vervanging van het medium dat niet beantwoordt aan de beperkte garantie van Sony. ALLE
IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AANGAANDE HET MEDIUM, MET INBEGRIP VAN DE
IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, NIET-SCHENDING
EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN
VANAF DE ORIGINELE AANKOOPDATUM. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN MOGEN GEEN
BEPERKINGEN WORDEN GESTELD OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN. IS
DIT VOOR U HET GEVAL, DAN ZIJN DEZE BEPERKINGEN WELLICHT NIET VOOR U VAN TOEPASSING. U
HEBT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN OP BASIS VAN DEZE GARANTIE. AFHANKELIJK VAN UW
RECHTSGEBIED, HEBT U MOGELIJK OOK NOG ANDERE RECHTEN.
KOSTEN
Sony en haar Derde Providers behouden zich het recht voor om op het even welk ogenblik kosten aan te rekenen voor
toegang tot nieuwe Inhoud of nieuwe Services, voor delen van de bestaande Inhoud of Services, of de Services als
geheel. Daarnaast kunnen Derde Providers kosten aanrekenen voor toegang tot hun Inhoud. In geen geval zullen u
kosten worden aangerekend voor toegang tot een onderdeel van of de volledige Inhoud en/of Services, tenzij Sony en/of
een Derde Provider voor dergelijke kosten uw voorafgaande toestemming hebben verkregen. Als u echter niet
akkoord gaat met dergelijke kosten, krijgt u geen toegang tot betalende Inhoud of Services waarvoor dergelijke kosten
van toepassing zijn.
INTELLECTUELE EIGENDOMMEN / OPMERKING AANGAANDE CLAIMS WEGENS INBREUKEN OP
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHT-AGENT
Sony respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij vragen van u hetzelfde. Het is het beleid van
Sony om, naar eigen goeddunken, (a) de Inhoud te beëindigen en/of uit te schakelen van Derde Providers of
Servicegebruikers die, al dan niet herhaaldelijk, een inbreuk hebben gepleegd op de auteursrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten van Sony, haar Derde Providers of anderen; en/of (b) rapporten betreffende inbreuken

op intellectuele eigendomsrechten door te sturen naar Derde Providers en anderen om deze te controleren en de nodige
acties te ondernemen in overeenstemming met de voorwaarden van de procedures ter bescherming van de intellectuele
eigendomsrechten van deze Derde Providers. De Sony-software en de Inhoud zijn auteursrechtelijk en
eigendomsrechtelijk beschermd door de betreffende wetten en internationale verdragen. Er kunnen eigendomslogo's,
servicemerken, handelsmerken, gelijkenissen en merknamen voorkomen op de Sony-software, de Inhoud of de Services.
Door de Sony-software en Inhoud beschikbaar te maken op de Services, verlenen Sony en de Derde Providers u geen
licentie om deze eigendomslogo's, servicemerken, handelsmerken, gelijkenissen of merknamen te gebruiken.
Ongeoorloofd gebruik van de Sony-software, de Services of de Inhoud kan een inbreuk zijn op de wetgeving inzake
auteursrechten, de wetgeving inzake handelsmerken, de wetgeving inzake privacy en publiciteit, en burgerlijke en
strafrechtelijke statuten. Alle rechten, titels en belangen aangaande de Sony-software en de Inhoud en alle kopieën en
onderdelen ervan, zijn het eigendom van Sony, haar licentiegevers, Derde Licentiegevers, leveranciers en/of Derde
Providers. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze EULA worden voorbehouden door Sony, haar
licentiegevers, Derde Licentiegevers, leveranciers en/of Derde Providers.
U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten die hieronder vallen, met inbegrip van de wettelijke aansprakelijkheid
die voortvloeit uit de toegang tot, bladeren in of gebruiken van de Services door u of door anderen die gebruik maken
van de Services via uw Sony-product of Account (zoals beschreven in het onderdeel Gebruikersaccount). U mag de
Sony-software, de Services en de Inhoud alleen gebruiken voor legale doeleinden. Het is verboden om zaken te
verspreiden, te wisselen, aan te passen, te verkopen of door te geven die u kopieert uit de Sony-software, de Services of
de Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, software, gelijkenissen, foto's, beelden, graphics,
audio, muziek, geluid, video, berichten en tags, voor zakelijke, commerciële of openbare doeleinden. Zolang u
akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, verleent Sony u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht
om de functie BRAVIA®-internetvideo te gebruiken voor het raadplegen van de Services en de Inhoud zoals
uiteengezet in deze EULA. U gaat er eveneens mee akkoord de werking van de Sony-software, de Service of de
Inhoud niet te onderbreken/verstoren of deze te proberen te onderbreken/te verstoren op om het even welke manier.
Als u vermoedt dat uw werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk betekent op de auteursrechten of dat uw
intellectuele eigendomsrechten werden geschaad, neemt u eerst contact op met de Derde Provider voor de Service in
kwestie. Als u niet in staat bent deze Derde Provider te contacteren of als de inhoud in kwestie van Sony is, kunt u
contact opnemen met Sony (het contactpunt kunt u vinden in de documenten die geleverd zijn bij het Sony-product) en
de volgende informatie schriftelijk doorgeven: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die
gemachtigd is te handelen ten behoeve van de houder van het auteursrecht of het intellectuele eigendom; (b) een
beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde document of ander intellectuele eigendom waartegen volgens u de
inbreuk wordt gepleegd; (c) een omschrijving van de Service in kwestie en waar het materiaal dat een inbreuk pleegt
zich bevindt op deze Service, met voldoende gegevens zodat wij het materiaal kunnen vinden; (d) uw adres,
telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring door u dat u reden hebt om aan te nemen dat het gebruik in kwestie
niet is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom, diens agent of de wet; en (f)
een verklaring door u op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw mededeling accuraat is en dat u de
eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om op te treden ten behoeve
van de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht.
SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, om Sony en al haar agenten, directeurs, hoofden,
werknemers, informatieproviders, licentiegevers en licentiehouders, filialen, inhoudproviders en directe en indirecte
ouder(s) (samen "Schadeloosgestelde Partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en voor kwaad te behoeden van en
tegen alle mogelijke aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaathonoraria en
-kosten) opgelopen door de Schadeloosgestelde Partijen in verband met claims die voortvloeien uit (i) een inbreuk of
een vermeende inbreuk door u op deze EULA op om het even welke manier, (ii) informatie die u dienaangaande
verstrekt aan Sony, (iii) een inbreuk of een vermeende inbreuk door u op de rechten van een derde, (iv) schade
veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door u aan de Sony-software, de Services of de Inhoud. Voor zover de
geldende wetgeving dit toelaat, moet de raadsman die u kiest voor het verdedigen of het vereffenen van een claim
goedgekeurd worden door Sony en/of Schadeloosgestelde Partij(en) voor deze raadsman wordt aangesteld om u en
Sony en/of Schadeloosgestelde Partij(en) te vertegenwoordigen. U en uw raadsman zullen zover als redelijk kan
worden geëist door de Schadeloosgestelde Partij(en) zoveel mogelijk meewerken ter verdediging of vereffening van een
claim. Sony en/of Schadeloosgestelde Partij(en) behouden zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve
verdediging of vereffening en de controle over alles dat onderhevig is aan schadeloosstelling door u op zich te nemen.
U zult in geen geval akkoord gaan met een uitspraak, vereffening, beslaglegging, retentie of enige andere daad die
ingaat tegen de belangen van Sony of een Schadeloosgestelde Partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Sony en/of Schadeloosgestelde Partij(en).
AUTOMATISCHE UPDATEFUNCTIE / AANPASSING VAN EULA BETREFFENDE SERVICES
Het is mogelijk dat Sony of derden de Sony-software van tijd tot tijd automatisch updaten of aanpassen, bijvoorbeeld
(maar niet beperkt tot) om fouten op te lossen, functies te verbeteren en beveiligingsfuncties te verhogen. Dergelijke

updates of aanpassingen kunnen de aard van functies of andere aspecten van de Sony-software wijzigen of verwijderen,
inclusief functies waar u mogelijk gebruik van maakt. U gaat er hierbij mee akkoord dat dergelijke activiteiten zich
kunnen voordoen naar Sony's eigen goeddunken en dat Sony als voorwaarde voor uw verder gebruik van de
Sony-software eist dat u deze updates of aanpassingen volledig installeert en accepteert. Sony kan om het even wanneer
en zonder voorafgaande kennisgeving delen of voorwaarden toevoegen aan, wijzigen in of verwijderen uit de EULA
zoals deze van toepassing is op de Sony-software, de Services en/of de Inhoud. Dergelijke toevoegingen, wijzigingen
of verwijderingen of voorwaarden gepost in de functie BRAVIA®-internetvideo zijn van kracht van zodra deze gepost
worden. Door de Services, de Sony-inhoudservices, de Inhoud en/of de Sony-inhoud te blijven gebruiken na een
dergelijke post, gaat u hiermee akkoord. SONY KAN DE SERVICES OF DE SONY-INHOUDSERVICES
TIJDELIJK OF PERMANENT, OM HET EVEN WANNEER, ZONDER KENNISGEVING EN ZONDER
AANSPRAKELIJKHEID TOEVOEGEN, WIJZIGEN, STOPZETTEN, VERWIJDEREN OF ONDERBREKEN.
ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN ANDERE RECHTEN, KAN SONY DEZE EULA ONMIDDELLIJK NA
KENNISGEVING ONDERBREKEN OF BEËINDIGEN WAT BETREFT DE SERVICES, DE
SONY-INHOUDSERVICES, DE INHOUD EN/OF DE SONY-INHOUD ALS U DE ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DEZE EULA NIET NALEEFT. Sony heeft het recht wettelijke en technische stappen te ondernemen om
schending van deze EULA te voorkomen en/of deze EULA af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
onmiddellijke stopzetting van uw toegang tot de Services, als Sony naar eigen goeddunken gelooft dat u de
voorwaarden van deze EULA schendt.
GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN
De Sony-software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, gemaakt of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als een
online controleapparaat in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, zoals bij het besturen van
nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, controle van het luchtverkeer, rechtstreekse
levensondersteunende machines, of wapensystemen, waarbij het falen van de Sony-software kan leiden tot de dood,
persoonlijke letsels of ernstige milieu- of fysieke schade ("Gevaarlijke Activiteiten"). SONY, ALLE DERDE
LICENTIEGEVERS EN ALLE RESPECTIEVE FILIALEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF
IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AANGAANDE GESCHIKTHEID VOOR GEVAARLIJKE
ACTIVITEITEN VAN DE HAND.
BEPERKINGEN AANGAANDE EXPORT VAN CODERINGSTECHNOLOGIE
De Sony-software en de Inhoud bevatten mogelijk coderingstechnologie. U erkent dat voor een export van
Sony-software of Inhoud die coderingstechnologie bevat uit uw residentie of een daaropvolgende export van deze
software door een persoon buiten uw residentie mogelijk een licentie of een andere toestemming van een
overheidsinstelling vereist is. Door deze licentieovereenkomst te aanvaarden, gaat u ermee akkoord zich te houden aan
alle geldende exportwetten en -regelgevingen bij de aankoop en het gebruik van het Sony-product dat u aanschaft, met
inbegrip van maar niet beperkt tot de regelgevingen aangaande de exportcontrole van cryptografische items, en de
Sony-software of de Inhoud niet over te brengen of te laten overbrengen naar een verboden land of als dit anders in
strijd is met deze beperkingen en regelgevingen.
VERKLARING VAN AFSTAND VAN PROCES MET JURY
ZELFS ALS EEN PROCES MET JURY WORDT TOEGEPAST ONDER DE GELDENDE WETGEVING, DOEN DE
PARTIJEN HIERBIJ AFSTAND VAN EEN PROCES MET JURY MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT DEZE EULA, EN DIT VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DIT TOELAAT. Als
u acties wilt ondernemen betreffende de Services, moet u dit doen binnen één (1) jaar na het zich voordoen van de claim
of de oorzaak van de actie, en dit voor zover de geldende wetgeving dit toelaat. In bepaalde rechtsgebieden zijn
beperkingen aangaande de periode voor het starten van acties verboden (of wordt een langere periode voorgeschreven).
Het is dus mogelijk dat deze beperkingen voor u niet van toepassing zijn.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST, KENNISGEVING, VERKLARING VAN AFSTAND, SCHEIDBAARHEID
EN RECHTSGEBIED
Deze EULA, de beperkte garantie die geldt voor het Sony-product, Sony's toen-huidige privacybeleid en eventuele
bijkomende algemene voorwaarden gepost op de Services, vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en Sony
met betrekking tot het Sony-product, de Sony-software, de Services en de Inhoud. Kennisgevingen van Sony
dienaangaande kunnen verstrekt worden per brief, e-mail of post op de Services. Het nalaten van Sony om een recht
of voorwaarde van deze EULA uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in de Sony afstand doet van dit recht of deze
voorwaarde. Als een deel van deze EULA als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat deel,
voor zover maximaal wordt toegelaten, worden afgedwongen om de bedoeling van deze EULA te handhaven. De
andere delen blijven van kracht. In de mate die wettelijk is toegestaan is deze overeenkomst onderworpen aan en dient
deze te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wetgeving.

DERDE BEGUNSTIGDEN
Elke Derde Licentiegever en elke Derde Provider is een uitdrukkelijk bedoelde derde begunstigde van elke voorwaarde
van deze EULA (en heeft het recht deze af te dwingen) met betrekking tot de software, service en inhoud van dergelijke
partij, zoals van toepassing.
UITGESLOTEN SOFTWARE
Uitgesloten Software die vervat zit in het Sony-product is niet onderworpen aan deze EULA. Raadpleeg het onderdeel
"OPMERKINGEN EN LICENTIES VOOR SOFTWARE" in dit boekje voor een lijst met de software die van
toepassing is en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor het gebruik van dergelijke Uitgesloten Software.
Als u geen toegang heeft tot de website, kunt u een kopie ontvangen door te schrijven naar Sony (het contactpunt kunt u
vinden in de documenten die geleverd zijn bij het Sony-product).
TERMIJN
Deze EULA is van kracht tot deze wordt beëindigd. Sony kan deze EULA na kennisgeving onmiddellijk stopzetten als u
de bepalingen ervan niet naleeft. Als dit het geval is, moet u de Sony-software en de bijbehorende documentatie
vernietigen, evenals alle kopieën die u ervan hebt gemaakt. Bovendien hebt u na de stopzetting geen verhaal tegen Sony,
haar filialen, Derde Licentiegevers of Derde Providers voor uw onvermogen om de Sony-software of de bijbehorende
documentatie, de Services of de Inhoud te gebruiken.

