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GEBRUIKSOVEREENKOMST NORTONLIFELOCK-SOFTWARE 

 

WANNEER U DE SOFTWARE DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN DOOR DE 
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. NORTONLIFELOCK (ZOALS GEDEFINIEERD) 
STAAT U ('U' OF 'UW') HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ALLEEN TOE OP VOORWAARDE DAT U ALLE 
VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST') ACCEPTEERT.  
NORTONLIFELOCK BETEKENT NORTONLIFELOCK INC., ALS U ZICH IN DE AMERIKA'S BEVINDT, OF 
NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED ALS U ZICH IN EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA, AZIË, 
PAFICISCH AZIË OF AUSTRALIË BEVINDT ('NORTONLIFELOCK', 'WE/WIJ' OF 'ONS/ONZE'). ALS U DEZE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, ZIJN WIJ NIET BEREID U TOE TE STAAN DE 
SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.  

 
1. Het gebruik van de software.   De software bij deze overeenkomst (de 'Software') is Ons eigendom of dat 
van Onze licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht. Wanneer U deze voorwaarden en bepalingen 
accepteert, mag u de Software downloaden en gebruiken op een computer, Mac of mobiel apparaat (een 'Apparaat') 
gedurende de periode vanaf de datum waarop de Software wordt geïnstalleerd tot het moment waarop de Software 
automatisch wordt gedeactiveerd en niet meer functioneert.  Het is U niet toegestaan (i) de Software of enig deel 
daarvan in sublicentie te geven, te verhuren, te verkopen of te leasen of de Software op andere wijze aan derden aan 
te bieden of ter beschikking te stellen; (ii) de Software te reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, wijzigen 
of vertalen, of pogingen te ondernemen om de broncodes van de Software te ontdekken of de Software als basis voor 
andere producten te gebruiken; of (iii) de Software te gebruiken op een manier die niet in deze Overeenkomst wordt 
toegestaan.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan U worden verleend, blijven voorbehouden aan Ons en/of Onze 
licentiegevers. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle releases, revisies of uitbreidingen van de Software die 
We aan U leveren. 

U bent gerechtigd: 

A. één kopie van de Software op één Apparaat te gebruiken. Wanneer in de Documentatie of de van toepassing zijnde 
transactiedocumentatie van de geautoriseerde distributeur of wederverkoper waar u de Software heeft aangeschaft, 
een groter aantal kopieën en/of Apparaten wordt vermeld, bent U gerechtigd de Software conform dergelijke 
specificaties te gebruiken; en 

B. één kopie van de Software voor back-up- of archiveringsdoeleinden te maken of de Software 
naar de harde schijf op Uw Apparaat te kopiëren en het origineel voor back-up- of archiveringsdoeleinden te 
bewaren; 
 
De Software kan kenmerken en functionaliteit van derden bevatten of toegang hebben tot content op websites van 
derden. Dergelijke kenmerken, functionaliteit of inhoud kunnen onderhevig zijn aan de servicevoorwaarden en het 
privacybeleid van deze derde partij. 
 
2. Functie-updates en Contentupdates op de Software; Beëindiging van de Contentupdates of 
Software. 
 
A. Om de Software te kunnen optimaliseren en U de nieuwste versie van de Software te kunnen aanbieden, stemt U 
ermee in dat de Software nieuwe updates en versies mag downloaden en installeren wanneer deze door Ons, geheel 
naar eigen goeddunken, beschikbaar worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat dergelijke nieuwe updates en versies 
door Ons naar U worden verzonden en op Uw Apparaat worden gezet. Bovendien kunnen We de voorwaarden die 
van toepassing zijn op Uw gebruik van de Software wijzigen om rekening te houden met dergelijke updates. De 
voortzetting van Uw gebruik van de Software na kennisgeving van dergelijke voorwaarden geeft aan dat U akkoord 
gaat met dergelijke gewijzigde voorwaarden.  Als U niet akkoord gaat met dergelijke bijgewerkte voorwaarden, moet 
U stoppen met het gebruik van de Software en alle kopieën van de Software van Uw Apparaten verwijderen. 

B. Bepaalde Software maakt gebruik van content die zo nu en dan wordt bijgewerkt, inclusief bijvoorbeeld: antivirus- 
en crimeware-software gebruiken bijgewerkte virusdefinities; antispywaresoftware gebruikt bijgewerkte 
spywaredefinities; antispamsoftware gebruikt bijgewerkte antispamregels; software voor contentfiltering en 
antiphishing gebruikt bijgewerkte URL-lijsten; sommige firewallsoftware gebruikt bijgewerkte firewallregels; producten 
voor kwetsbaarheidsevaluatie gebruiken bijgewerkte kwetsbaarheidsgegevens en software voor websiteverificatie 
gebruikt bijgewerkte lijsten van geverifieerde webpagina's; naar deze updates wordt collectief verwezen als 
'Contentupdates'.  

C. Wij mogen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan U de levering van Contentupdates beëindigen 
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en/of de Software beëindigen. We kunnen op elk moment functies aan de Software toevoegen, functies in de 
Software wijzigen en functies uit de Software verwijderen, zonder U hiervan op de hoogte te stellen. 

3. Installatie; Activering; Norton-account. 

A. Tijdens het installatieproces kan de Software andere beveiligingsproducten, of functies hiervan, verwijderen of 
uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Software, of ter verbetering van de 
algehele functionaliteit van de Software en Services. 

B.  Deze Software kan zijn voorzien van technologische maatregelen ter voorkoming van illegaal gebruik of gebruik 
van de Software zonder licentie. U gaat ermee akkoord dat We deze maatregelen kunnen gebruiken om 
NortonLifeLock te beschermen tegen Softwarepiraterij. De Software kan uitvoeringstechnologie bevatten waarmee 
de mogelijkheid om de Software op een Apparaat te installeren en te verwijderen wordt beperkt tot een 
maximumaantal keren voor een maximumaantal Apparaten. De Software met deze uitvoeringstechnologie moet 
mogelijk worden geactiveerd, zoals in de Documentatie verder uiteengezet. Indien dit het geval is en U de Software 
niet onmiddellijk activeert, werkt de Software slechts gedurende bepaalde tijd. Tijdens het activeren is het mogelijk 
dat U Uw activeringscode die bij de Software en de Apparaatconfiguratie hoort in de vorm van een alfanumerieke 
code, moet verstrekken om de authenticiteit van de Software te verifiëren. Als U de Software niet binnen de beperkte 
periode, zoals vermeld in de documentatie, activeert, of zoals door de Software gevraagd, zal de software niet meer 
werken totdat activering is voltooid, waarna de functionaliteit van de software zal worden hersteld. In het geval dat U 
niet in staat bent om de Software te activeren,  
kunt U contact met ons opnemen met behulp van de door ons verstrekte informatie tijdens de activering, of zoals 
hieronder beschreven. 

C.  Norton-account. Voor de toegang tot en het gebruik van de Software kan een actief NortonLifeLock-account 
(Norton-account) nodig zijn. Als U geen Norton-account heeft, dient U het van toepassing zijnde registratieproces te 
voltooien om een Norton-account aan te maken om de Software te kunnen gebruiken. U bent zelf volledig 
verantwoordelijk voor de geheimhouding van Uw wachtwoord voor Uw Norton-account. 
 
4. Privacy.  Uw privacy is belangrijk voor ons. In de Wereldwijde Privacyverklaring van 
NortonLifeLock(https://www.nortonlifelock.com/privacy) wordt beschreven hoe we gegevens van u en uw apparaten 
verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u onze Software gebruikt en opent.  
 
5. Geen technische ondersteuning. We bieden geen technische ondersteuning voor de Software en zullen 
mogelijk geen updates, upgrades of verbeteringen voor deze Software uitbrengen. 
 
6. VRIJWARING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DEZE STAAT, ZONDER 
ENIGE GARANTIE, WAARIN MEEBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES 
BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF HET NIET 
INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, OF WELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF 
STILZWIJGENDE GARANTIE DAN OOK. 
 
7.  VRIJWARING VAN SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN, WAARONDER LIDSTATEN VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS DE HIERNA GENOEMDE BEPERKING 
OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 
 
8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR 
TOEPASSELIJK RECHT EN ONGEACHT OF EEN RECHTSMIDDEL DAT HIER WORDT BESCHREVEN ZIJN 
WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKT, ZULLEN WIJ OF ONZE LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL JEGENS U 
OF ANDEREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF 
VERGELIJKBARE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET 
GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS WIJ OF ONZE 
LICENTIEGEVERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT. 
ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE LICENTIEGEVERS ZAL IN GEEN 
GEVAL MEER ZIJN DAN TIEN AMERIKAANSE DOLLAR (USD $10,00).   
 
9. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid.   Voor aanschaf door de Amerikaanse overheid wordt de 
Software beschouwd als commerciële computersoftware, zoals is gedefinieerd in FAR 12.212, en is deze onderhevig 
aan de beperkte rechten die zijn gedefinieerd in FAR sectie 52.227-19 "Commercial Computer Software - Restricted 
Rights" en DFARS 227.7202, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software 
Documentation", zoals van toepassing, en eventuele opvolgende wettelijke voorschriften. Het gebruiken, wijzigen, 
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uitgeven van een reproductie, uitvoeren, weergeven of openbaar maken van de Software door de Amerikaanse 
regering zal uitsluitend gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
 
10. Exportregulering. U erkent dat de Services en gerelateerde technische gegevens (samen Gereguleerde 
Technologie) onderhevig kunnen zijn aan de import- en exportbepalingen van de Verenigde Staten, met name de 
'U.S. Export Administration Regulations' (EAR), en de wetgeving van elk land waar Gereguleerde Technologie wordt 
geïmporteerd of opnieuw wordt geëxporteerd. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle relevante exportwetten, 
inclusief Amerikaanse handelsembargo's en -sancties en veiligheidsvereisten, en toepasselijke nationale of lokale 
wetten voor zover compatibel met de Amerikaanse wetten, en U zult geen Gereguleerde technologie exporteren, 
opnieuw exporteren, importeren of anderszins beschikbaar maken in strijd met de wetgeving van de VS en naar/aan 
een verboden land, rechtspersoon of persoon waarvoor een exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid 
is vereist, direct of indirect.  HET GEBRUIK OF DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NORTONLIFELOCK-
SOFTWARE VOOR ACTIVITEITEN WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET ONTWERPEN, 
ONTWIKKELEN, PRODUCEREN, TRAINEN OF TESTEN VAN CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, NUCLEAIRE 
MATERIALEN, OF RAKETTEN, DRONES OF DRAAGRAKETTEN DIE WAPENS VOOR MASSAVERNIETIGING 
KUNNEN LEVEREN, IS VOLGENS DE WETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN STRENG VERBODEN. HET 
GEBRUIK OF DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONZE PRODUCTEN VOOR ACTIVITEITEN WAARONDER, 
MAAR NIET BEPERKT TOT, HET ONTWERPEN, ONTWIKKELEN, PRODUCEREN, TRAINEN OF TESTEN VAN 
CHEMISCHE, BIOLOGISCHE, NUCLEAIRE MATERIALEN, OF RAKETTEN, DRONES OF DRAAGRAKETTEN DIE 
WAPENS VOOR MASSAVERNIETIGING KUNNEN LEVEREN, IS VOLGENS DE WETGEVING VAN DE 
VERENIGDE STATEN STRENG VERBODEN. 
 
Door deze Software te downloaden, te installeren of te gebruiken, geeft U aan akkoord te gaan met het voornoemde 
en alle geldende export- en importbepalingen. U garandeert ook dat U niet onder de controle staat van, gevestigd 
bent in, en geen ingezetene of staatsburger bent van een verboden land of een lijst van landen, entiteiten of personen 
waarvoor een exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid vereist is. De informatie over exportwetgeving 
die hierin wordt vermeld, is niet per definitie volledig. Voor meer informatie over exportwetgeving verzoeken wij u 
contact op te nemen met het U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (het 'BIS'). Meer 
informatie over het BIS kunt u vinden op: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Algemene bepalingen. Als U in Noord-Amerika of Latijns-Amerika bent gevestigd, is op deze Overeenkomst 
het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing. Als u in Pacifisch Azië of Australië woont, valt deze 
overeenkomst onder de wetten van Singapore.  In alle andere gevallen is op deze Overeenkomst het recht van 
Engeland en Wales van toepassing. Niettegenstaande hetgeen hierboven wordt vermeld, zal niets in deze 
Overeenkomst inbreuk maken op rechten die U heeft volgens bestaande wetgeving voor consumentbescherming of 
andere toepasselijke wetgeving in Uw rechtsgebied. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen U en 
NortonLifeLock met betrekking tot de Software en: (i) vervangt alle voorafgaande of huidige mondelinge of schriftelijke 
communicatie, voorstellen en representaties met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst; en (ii) heeft voorrang 
boven alle tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van offertes, orders, bevestigingen of vergelijkbare 
communicatie tussen de partijen. Deze Overeenkomst wordt beëindigd wanneer U de voorwaarden ervan niet naleeft, 
in welk geval U onmiddellijk een einde dient te stellen aan het gebruik van de Software en alle kopieën van de Software 
dient te vernietigen. De vrijwaringen van garantie en schade en beperking van aansprakelijkheid blijven ook na 
beëindiging van de Overeenkomst van kracht. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een schriftelijk 
document dat zowel door U als door Ons is ondertekend. VRAGEN?  NEEM CONTACT MET ONS OP 
VIAhttps://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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