
Afhankelijk van de plaats van vestiging van de gebruiker is een van de onderstaande overeenkomsten van toepassing. 
Lees de overeenkomst door die voor u geldt en aanvaard de voorwaarden ervan. 
 
(1) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 
Voor gebruikers die gevestigd zijn in andere landen dan de landen die worden genoemd in de (2) “Mobiele 
toepassing: Licentieovereenkomst voor Europese ingezetenen”. 
 
(2) Mobiele toepassing: Licentieovereenkomst voor Europese ingezetenen 
Voor gebruikers in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, de Republiek 
Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, de 
Tsjechische Republiek, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. 
 

(1) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 
 
BELANGRIJK-AANDACHTIG LEZEN: Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de “Overeenkomst”) is een 
wettelijke Overeenkomst tussen u (als natuurlijke persoon of als rechtspersoon) en Panasonic Connect Co., Ltd. 
(hierna te noemen het “Bedrijf”) met betrekking tot het gebruik van de software Mobile Softphone (de 
“SOFTWARE”). Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, de Software te installeren of uw 
rechten uit te oefenen met betrekking tot het maken en gebruiken van kopieën van de SOFTWARE (zoals mogelijk 
hierna bepaald) verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met 
de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u deze voorwaarden niet te aanvaarden en de SOFTWARE te 
verwijderen. Raadpleeg het artikel BEPERKTE GARANTIE voor meer informatie over de beperkte garantie die in uw 
rechtsgebied van toepassing is. U verklaart over de juiste rechten, hoedanigheid en autoriteit te beschikken om de 
algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aan te gaan. Als u de Overeenkomst aangaat namens uw werkgever, 
bedrijf of een andere entiteit, verklaart u over de juiste wettelijke autoriteit te beschikken om dit te doen namens uw 
werkgever of bedrijf of de desbetreffende entiteit, of dat een persoon met deze autoriteit de voorwaarden van deze 
Overeenkomst heeft geaccepteerd voorafgaand aan het gebruik van de SOFTWARE zoals beschreven in dit artikel.  
 
 
1. DE SOFTWARELICENTIE VAN HET BEDRIJF 
 
1.1. VERLENING VAN LICENTIE. Mits u de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft, verleent het Bedrijf u een 

beperkt, niet-toewijsbaar, niet-overdraagbaar en royaltyvrij recht om de SOFTWARE op de hierna bepaalde 
wijze te gebruiken, met inbegrip van online- of elektronische documenten. U mag kopieën van de SOFTWARE 
installeren op een onbeperkt aantal mobiele apparaten, mits u de enige persoon bent die de SOFTWARE 
gebruikt. Als u een rechtspersoon bent, verleent het Bedrijf u het recht om binnen uw organisatie één persoon 
aan te wijzen die het recht heeft om de SOFTWARE te gebruiken op de hierboven beschreven wijze. 

 
1.2. UPDATES. Als het Bedrijf een update voor de SOFTWARE uitbrengt, mag u die bijgewerkte SOFTWARE alleen 

gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.   
 

EIGENDOM. Het Bedrijf (de “Licentiegever”) zijn en blijven eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen 
in de SOFTWARE (met inbegrip van alle afbeeldingen, applets, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst 
die in de SOFTWARE zijn opgenomen), met inbegrip van alle intellectuele-eigendomsrechten die deze omvatten. 
U hebt geen rechten op de SOFTWARE buiten de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden 
vermeld. Het is u toegestaan om (a) één kopie van de SOFTWARE te maken als back-up of ter archivering, of (b) 
de SOFTWARE over te brengen naar één opslaglocatie, op voorwaarde dat u het origineel uitsluitend bewaart 
als back-up of ter archivering. U mag de SOFTWARE en het drukwerk bij de SOFTWARE niet kopiëren, behalve 
als back-up of ter archivering, zoals hierboven beschreven. 
 

1.3. RECHTEN VAN DERDEN. Deze SOFTWARE kan software van derden bevatten, zoals aangegeven met de URL 
hierna (“Software van derden”). Als u de Software van derden gebruikt, gaat u tevens akkoord met de van 
toepassing zijnde voorwaarden zoals bepaald in de URL hierna. Als de voorwaarden van deze Overeenkomst 
strijdig zijn met de voorwaarden van de Software van derden, zijn de voorwaarden van de Software van derden 



van toepassing voor zover u de Software van derden gebruikt. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor deze 
Software van derden. 

 
 https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html 
 

1.4. DERDE BEGUNSTIGDE. Met betrekking tot (een) bepaald(e) de(e)l(en) van de SOFTWARE is (zijn) de 
licentiegever(s) van het Bedrijf derde begunstigden van deze Overeenkomst. De afwijzing van garantie, 
beperking van aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden die van toepassing zijn op de desbetreffende delen 
van de SOFTWARE en zoals vermeld in deze Overeenkomst komen ten goede van en worden afgedwongen 
door de licentiegever(s). Deze Overeenkomst kan zo nodig door de licentiegever(s) worden beëindigd als dit is 
vereist om de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de licentiegever(s) te beschermen. 
 

1.5. RECHTSBEPERKINGEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID. De SOFTWARE en de bijbehorende documentatie zijn 
“commercial items” (commerciële artikelen) zoals gedefinieerd in FAR 2.101, bestaande uit “commercial 
computer software” (commerciële computersoftware) en “commercial computer software documentation” 
(documentatie behorende bij commerciële computersoftware), zoals deze termen worden gebruikt in FAR 
12.212 en DFARS 227.7202.  In overeenstemming met FAR 12.212 en DFARS 227.7202 worden de SOFTWARE 
en de bijbehorende documentatie alleen als commercieel artikel in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de 
overheid van de Verenigde Staten met dezelfde rechten die overeenkomstig de voorwaarden van deze 
Overeenkomst worden verleend aan alle overige eindgebruikers. 
 

1.6. OVERIGE BEPERKINGEN. Voordat u de SOFTWARE in gebruik neemt is het uw verantwoordelijkheid dat u van 
belangrijke bestanden een back-up maakt op een opslagapparaat, zoals mobiele opslagcapaciteit of een ander 
verwisselbaar niet-vluchtig geheugen, dat met uw mobiele apparaat is verbonden. De SOFTWARE vereist een 
internetverbinding en communicatie met een cloudsysteem dat het Bedrijf kosteloos van tijd tot tijd ter 
beschikking stelt om het gebruik van bepaalde functies door u, zoals gebruikersverificatie of meldingen, 
mogelijk te maken.  U mag de SOFTWARE niet verhuren of leasen. U mag de SOFTWARE niet wijzigen, 
reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij een zulke restrictie uitdrukkelijk verboden is op 
basis van de toepasselijke wetgeving. 

 
 
2. BEPERKTE GARANTIE  
BEPERKTE GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT AAN U GELEVERD “IN FEITELIJKE STAAT”. HET BEDRIJF (MET INBEGRIP 
VAN HET MOEDERBEDRIJF, GELIEERDE BEDRIJVEN EN/OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN HET BEDRIJF) EN ZIJN 
LICENTIEGEVERS GEVEN U OF ANDERE DERDEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, WAARONDER IMPLICIETE 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING MET 
BETREKKING TOT SOFTWARE. ONVERMINDERD DE VOORGAANDE ALGEMENE BEPALING GARANDEREN HET BEDRIJF 
EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET DAT DE SOFTWARE VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN. 
VOOR ZOVER OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN ZIJN HET BEDRIJF EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET 
VERANTWOORDELIJK VOOR DOOR U GELEDEN SCHADE, WAARONDER GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, 
BIJZONDERE SCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT DE VORM 
VAN VERVOLGING, UIT HOOFDE VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), 
STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE 
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN ELK GEVAL BLIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF 
IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U IN DEZEN CONCREET HEBT BETAALD.  
 
 
3. Beperkte ondersteuning en probleemoplossing 
Onder deze Overeenkomst is het Bedrijf op geen enkele manier verplicht om in te staan voor aanwijzingen, hulp, 
ondersteuning, onderhoud of modificaties, waaronder mede begrepen modificatie van de SOFTWARE als aanpassing 
aan uw mobiele apparaat of bij verandering van omgeving door u, zoals wijziging van een besturingssysteem of 
gebruik van een hogere versie daarvan. Voor alle duidelijkheid: in het geval u een aparte ondersteunings- of 
onderhoudsovereenkomst aangaat met derden, zoals een verkooponderneming, reseller, serviceprovider, 
systeemintegrator of dealer anders dan het Bedrijf zelf, is uw vermogen om ondersteuning te krijgen van deze 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html


derden afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst die u met deze derden hebt. 
 
 
4. Duur 
Deze Overeenkomst gaat in op het moment dat u de SOFTWARE in gebruik neemt en blijft van kracht tot u het 
gebruik van de SOFTWARE beëindigt. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de 
SOFTWARE en de bijbehorende documentatie, evenals alle kopieën ervan, te vernietigen. Deze Overeenkomst wordt 
ook onmiddellijk door het Bedrijf beëindigd als u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft.  U stemt 
ermee in om, zodra het Bedrijf de overeenkomst beëindigt, het gebruik van de SOFTWARE stop te zetten en deze 
van al uw apparaten te verwijderen en de bijbehorende documentatie, evenals alle kopieën ervan, te vernietigen. 
 
5. DIVERSEN 
 

5.1 OVERDRACHT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf is het u niet toegestaan om 
deze Overeenkomst, of rechten en plichten in het kader van deze Overeenkomst, en de SOFTWARE, met 
inbegrip van alle rechten en licenties bij de SOFTWARE, geheel of gedeeltelijk over te dragen, toe te wijzen of 
in sublicentie te geven. 
 

5.2 DEELBAARHEID. Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als verplichting om een daad te plegen die 
in strijd is met de wet.  Als een artikel van deze Overeenkomst door de bevoegde autoriteiten ongeldig, 
onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan heeft dit oordeel voorrang en wordt het desbetreffende 
artikel ingeperkt voor zover dit noodzakelijk is om binnen de wettelijke eisen te blijven. Alle overige 
bepalingen van deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht. 
 

5.3 NALEVING VAN WETTEN. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven die van 
toepassing kunnen zijn op uw gebruik van deze in licentie gegeven Software. U stemt er ook mee in om het 
Bedrijf te vrijwaren van en te beschermen tegen alle aanspraken, schade, verliezen of verplichtingen die het 
Bedrijf lijdt of maakt als gevolg van uw verzuim om deze voorwaarde na te leven. 

 
5.4 UITVOER. U verbindt zich ertoe de SOFTWARE niet uit of door te voeren naar andere landen, in wat voor vorm 

dan ook, zonder daarvoor de juiste uitvoervergunningen te hebben verkregen zoals vereist in het land waar u 
gevestigd bent of zoals verplicht gesteld door andere betrokken landen. 
 

5.5 TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst wordt beheerst door, uitgelegd en ten uitvoer gelegd 
overeenkomstig het Japanse recht, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. 
 

5.6 GESCHILLEN. Het Bedrijf en u stemmen ermee in dat alle geschillen die verband houden met of voortkomen 
uit deze Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank van Tokio in Japan. 

 
5.7 TAAL. Bij eventuele afwijkingen of dubbelzinnigheden tussen voorwaarden in de Engelse versie van de 

Overeenkomst en voorwaarden in de andere taal waarin deze Overeenkomst is opgesteld, heeft de Engelse 
versie van deze Overeenkomst voorrang op de versie in de andere taal. 

 
5.8 VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en treedt in de plaats van 

alle voorgaande en bestaande overeenkomsten en communicatie met betrekking tot de inhoud ervan.   
 
 
6. Privacy 
 

6.1. VERTEGENWOORDIGER. Business Communication Business Unit, Panasonic Connect Co., Ltd. in Fukuoka, Japan 
is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens (als hieronder vermeld). 
   Functionaris Persoonlijke gegevensbescherming van Mobile Softphone Business. 

 
6.2. DOEL. Het Bedrijf gebruikt verzamelde Persoonlijke gegevens voor de 



uitvoering/verbetering/onderhoud/klantenservice van de service “Verbinden met PBX voor realiseren van 
oproep” verstrekt door het Bedrijf. 

 
6.3. VERZAMELING. Het Bedrijf verzamelt de volgende Persoonlijke gegevens; 

· PBX-ID, uitbreidingsaccount 
· ID voor identificeren van het apparaat 
· Token voor push-meldingen 

 
6.4. ONTHULLEN. Het Bedrijf kan uw Persoonlijke gegevens onthullen bij onze geselecteerde partners. Deze partners 

kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om u Mobile Softphone-services te bieden die u nodig hebt, of 
enige andere services/hulp. 

 
6.5. UW RECHTEN UITOEFENEN. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons 

op via de onderstaande URL. Wanneer u dat doet, verstrekt u ons een bewijs van uw identiteit voor 
identificatiedoeleinden. https://www.panasonic.com/global/support.html 

 
Raadpleeg voor meer details onze Privacyverklaring als onderstaande URL. 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/privacynotice.html 
 

  

https://www.panasonic.com/global/support.html
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/privacynotice.html


 

(2) Mobiele toepassing: Licentieovereenkomst voor Europese ingezetenen 

 
LEES DEZE LICENTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR 
DEZE OVEREENKOMST IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP EUROPESE INGEZETENEN. U MOET MINSTENS 18 JAAR OUD 
ZIJN OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN DE APP TE GEBRUIKEN. 
DOOR DE APP TE INSTALLEREN, GEEFT U AAN DAT U ZICH AKKOORD VERKLAART MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U 
NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, DIENT U DE APP TE VERWIJDEREN. 
 
U verklaart over de juiste rechten, hoedanigheid en autoriteit te beschikken om akkoord te gaan met deze 
Licentieovereenkomst voor de mobiele toepassing voor Europese ingezetenen (de “Overeenkomst”). Als u akkoord 
gaat met de Overeenkomst namens uw werkgever, bedrijf of een andere entiteit, verklaart u dat u de juridische 
bevoegdheid hebt om uw werkgever, bedrijf of de desbetreffende entiteit middels deze overeenkomst te binden. Als 
u deze juridische bevoegdheid niet hebt, zorg er dan voor dat een dienovereenkomstig gemachtigde persoon uit uw 
entiteit akkoord gaat met deze Overeenkomst en erin toestemt hierdoor gebonden te zijn. 
 
OVER ONS EN HET DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST 
Wij, Panasonic Connect Co., Ltd. (de “Licentiegever”), kantoorhoudend te 4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 
City, Fukuoka 812-8531, Japan, verlenen u een licentie voor het gebruik van de volgende zaken: 
 

· Panasonic Mobile Softphone (de “APP”) en alle aanvullingen en updates daarop; 

· de service, zoals gebruikersverificatie en pushmeldingen waarmee u via de APP verbinding maakt en de content 

die wij daardoor van tijd tot tijd leveren (de “Service”); 
 
zoals toegestaan in deze voorwaarden.  

1. Het doel van de APP 

De APP is een softphone-toepassing voor PBX-systemen van Panasonic op basis van SIP, die kan functioneren als een 
PBX-toestel en basisfuncties voor spraak en video ondersteunt. 

2. Totstandkoming van de Overeenkomst 

2.1. Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van de APP door een commerciële of zakelijke 

eindgebruiker. Als u een consument bent, verkrijgt u geen rechten op basis van deze Overeenkomst. 

2.2. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en de Licentiegever voor gebruik van de APP, zoals expliciet 

vermeld in Artikel 4. Door de APP te installeren of uw recht uit te oefenen om de APP te gebruiken, stemt u 

ermee in dat u bent gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met de 

voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de APP onmiddellijk te verwijderen. 

2.3. DE VOORWAARDEN VAN STORES VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN, ZOALS APP STORE OF GOOGLE PLAY, 

ZIJN EVENEENS VAN TOEPASSING. 

De manier waarop u de APP kunt gebruiken, valt mogelijk ook onder de regels en het beleid van App Store 

of Google Play. De regels en het beleid van deze stores zijn van toepassing, indien deze afwijken van de 

overeenkomstvoorwaarden. 

2.4. Van tijd tot tijd kunnen wij de APP automatisch bijwerken en de Service wijzigen om de prestaties en de 

functionaliteit te verbeteren, de APP aan te passen aan wijzigingen in het besturingssysteem of 

beveiligingskwesties te verhelpen. Wij kunnen ook u vragen om de APP om deze redenen bij te werken.  

Als u ervoor kiest om deze updates niet te installeren of geen automatische updates toe te staan, kan het 

gebeuren dat u niet meer in staat bent om gebruik te maken van de APP en de Services.  

De APP is bedoeld om te functioneren met de huidige of vorige versie van de besturingssystemen (zoals 



deze van tijd tot tijd worden bijgewerkt) en overeen te komen met de beschrijving daarvan die u bij de 

installatie van de APP is gegeven. 

2.5. De APP is zonder een specifieke activeringscode (die separaat wordt verkocht) beschikbaar in de 

zogeheten evaluatiemodus. In deze modus kunt u de APP gedurende 30 kalenderdagen uitproberen, te 

beginnen met de dag waarop u de APP installeert. Na afloop van deze periode van 30 kalenderdagen houdt 

de APP in evaluatiemodus op te functioneren. U kunt een bijpassende activeringscode aanschaffen en 

installeren. Hierdoor wordt de APP in de commerciële modus gezet, waarin u hem zonder tijdslimiet kunt 

gebruiken.  

Activeringscodes (“AC's”) worden onderscheiden in de volgende twee categorieën. 

(1) Gebruikers-AC: deze code wijzigt de uitvoeringsmodus van de APP van “evaluatie” in “commercieel” en 

bepaalt het aantal benoemde gebruikers.  

(2) Uitbreidings-AC: deze code breidt de hoeveelheid systeembronnen uit en/of voegt bepaalde functies 

aan de APP toe. Deze Uitbreidings-AC's zijn in principe optioneel en alleen beschikbaar indien er reeds een 

Gebruikers-AC is geïnstalleerd. 

2.6. Een activeringscode bestellen 

Activeringscodes voor de APP worden door uw dealer geleverd op basis van uw inkoopopdracht. 

3. Te Leveren Object en Levering 

3.1. U verkrijgt de APP in de vorm van objectcode in stores voor mobiele toepassingen zoals App Store of 

Google Play. De broncode van de APP is geen onderwerp van deze Overeenkomst. Daarnaast kan 

aanvullende documentatie voor de APP worden gedownload van de onderstaande URL.  

 

 https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html 

 

3.2. Levering van de APP vindt plaats door middel van een download.  

3.3. Eventuele updates worden op dezelfde wijze geleverd als de oorspronkelijke APP.  

3.4. Activeringscodes voor de APP worden door uw dealer geleverd op basis van uw inkoopopdracht. 

3.5. Het inrichten van de omgeving waarin de APP wordt gebruikt, is geen onderwerp van de levering. Dit kan 

separaat worden besteld bij een erkende dealer. 

4. Gebruiksrechten 

4.1. De APP (met inbegrip van alle afbeeldingen, applets, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die in 
de APP zijn opgenomen) is eigendom van de Licentiegever. De licentiegever heeft het recht om de APP in 
licentie te geven, of aan hem is dit recht verleend. 

4.2. De APP in evaluatiemodus 

De Licentiegever verleent u een niet-exclusief recht op gebruik van de APP voor niet-particuliere doeleinden 

gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) kalenderdagen, te beginnen met de dag waarop u de APP 

installeert. U mag kopieën van de APP installeren op een onbeperkt aantal mobiele apparaten, mits u de 

enige persoon bent die de APP gebruikt, voor zoveel benoemde gebruikers als de systeembronnen van uw 

PBX toestaan. 

4.3.  De APP in commerciële modus 

De Licentiegever verleent u een niet-exclusief recht op gebruik van de APP, zonder beperkingen in tijd. U 

mag kopieën van de APP installeren op een onbeperkt aantal mobiele apparaten, mits u de enige persoon 

bent die de APP gebruikt, maar beperkt tot het aantal benoemde gebruikers dat de geïnstalleerde 

Gebruikers-AC toelaat.  

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html


4.4. Daarnaast heeft u het recht om de APP te gebruiken voor (1) zakelijke entiteiten onder de 

vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarin u hebt geïnvesteerd en die u bestuurt; of (2) 

gelieerde entiteiten (“Groepsvennootschappen”). Gebruik door andere ondernemingen dan 

Groepsvennootschappen is niet toegestaan. 

4.5. De APP mag alleen worden gekopieerd voor zover noodzakelijk voor het gebruik in overeenstemming met 

deze Overeenkomst. Voor zover noodzakelijk heeft u het recht om back-upkopieën te maken van de APP in 

overeenstemming met de algemeen aanvaarde regels en normen der techniek. Back-upkopieën op 

mobiele gegevensdragers moeten als zodanig zijn gemarkeerd en voorzien van de copyrightverklaring zoals 

deze wordt getoond in de oorspronkelijke APP.  

4.6. Als u een Gebruikers-AC heeft aangeschaft om de APP in commerciële modus te gebruiken, heeft u het 

recht om de APP op een gegevensdrager te kopiëren om hem daarmee over te zetten. Daarnaast zijn de 

rechten van de Koper op het online exemplaar op dezelfde wijze beperkt als wanneer de Koper de APP 

ontvangt op een gegevensdrager. 

4.7. U heeft het recht om de APP te decompileren, maar uitsluitend met het doel om vast te stellen of de APP 

compatibel is met andere software en hardware en uitsluitend binnen de verplichte beperkingen die 

toepasselijke auteursrechten stellen1; en uitsluitend als de Licentiegever de benodigde gegevens en/of 

informatie niet heeft verstrekt, ondanks een schriftelijk verzoek daartoe waarin een redelijke 

antwoordtermijn wordt gesteld. Een dergelijke decompilatie vereist geen toestemming van de 

Licentiegever of de auteursrechthouders, aangezien dit recht wordt verleend door toepasselijk recht. De 

betaling voor de Gebruikers-AC heeft daarom geen betrekking op dit recht. 

4.8. U heeft het recht om de APP te wijzigen, completeren en op andere wijze aan te passen, maar uitsluitend 

voor zover dit binnen de bindende eisen van het auteursrecht2 valt. Het verhelpen van softwarefouten 

vereist geen toestemming van de Licentiegever of de auteursrechthouders, aangezien dit recht wordt 

verleend door toepasselijk recht. De betaling voor de Gebruikers-AC heeft daarom geen betrekking op dit 

recht. 

4.9. Als, in verband met corrigerende acties, de Licentiegever u verbeteringen of patches verstrekt, zoals 

patches of verbeteringen van de softwaredocumentatie of een update of upgrade van de APP die een 

oudere versie van de documentatie of de APP vervangt, zijn op deze verbeteringen, updates of upgrades 

de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing.  

4.10. De softwaredocumentatie mag niet worden gekopieerd of gewijzigd, behoudens het gestelde in de 

artikelen 4.5 en 4.9 (voor zover deze documentatie in de APP is geïntegreerd). 

------------------------------------------------------------------ 
1 In: Oostenrijk: lid 40e, Oostenrijkse auteurswet; België: art. 7, Belgische softwarewet; Bulgarije: lid 71, 

Bulgaarse auteurswet; Kroatië: lid 111, Kroatische wet op auteursrecht en gerelateerde rechten; Tsjechische 

Republiek: lid 66d), Tsjechische auteurswet; Denemarken: lid 37, Deense geconsolideerde wet op auteursrecht; 

Finland: lid 25.k, Finse auteurswet; Duitsland: lid 69e, Duitse auteurswet; Frankrijk: art. 122-6-1 IV, Franse wet 

op intellectueel eigendom; Italië: art. 64-quater, Italiaanse auteurswet n.633/1941; Hongarije: lid 60, 

Hongaarse auteurswet; Nederland: lid 45m, Nederlandse auteurswet; Noorwegen: lid 39i, Noorse auteurswet; 

Polen: art. 75, alin. 2, punt 3), alin. 3, Poolse wet op auteursrecht en gerelateerde rechten; Portugal: art. 7, 

Portugees wetsbesluit 252/94; Roemenië: art. 78, Roemeense auteurswet; Slowakije: lid 36, Slowaakse 

auteurswet; Spanje: art. 100, Spaanse wet op intellectueel eigendom; Zweden: lid 2, art. 26g, Zweedse wet op 

auteursrecht in literaire en artistieke werken; Zwitserland: art. 21, Zwitserse auteurswet, art. 17, lid 2, Zwitserse 

auteursrechtverordening; Turkije art. 38 van de wet op intellectuele en artistieke werken; VK en Ierse Republiek: 

lid 50B, Wet op auteursrecht, ontwerpen en octrooien 1998 

2 In: Oostenrijk: lid 40d (2), (3), Oostenrijkse auteurswet; België: art. 6, Belgische softwarewet; Bulgarije: art. 70, 
Bulgaarse auteurswet; Kroatië: lid 110, Kroatische wet op auteursrecht en gerelateerde rechten; Tsjechische 



Republiek: lid 66, Tsjechische auteurswet; Denemarken: lid 36, Deense geconsolideerde wet op auteursrecht; 
Finland: lid 25j, Finse auteurswet; Duitsland: lid 69d, Duitse auteurswet; Frankrijk: art. 122-6 2, Franse wet op 
intellectueel eigendom; Italië: art. 64-bis no.1-b, Italiaanse auteurswet n.633/1941; Hongarije: lid 59, 
Hongaarse auteurswet; Nederland: lid 45j, Nederlandse auteurswet; Noorwegen: lid 39 h, Noorse auteurswet; 
Polen: art. 74, alin. 4, punt 2, art. 75, alin. 1, Poolse wet op auteursrecht en gerelateerde rechten; Portugal: art. 
6 (3), Portugees wetsbesluit 252/94; Roemenië: art. 76, Roemeense auteurswet; Slowakije: lid 35, Slowaakse 
auteurswet; Spanje: art. 100, Spaanse wet op intellectueel eigendom; Zweden: lid 1, art 11, lid 2, art. 26g, 
Zweedse wet op auteursrecht in literaire en artistieke werken; Zwitserland: art. 12, Zwitserse auteurswet, art. 
12, 17, lid 1, Zwitserse auteursrechtverordening; Turkije art. 38 van de wet op intellectuele en artistieke 
werken; VK en Ierse Republiek: lid 50C, Wet op auteursrecht, ontwerpen en octrooien 1998 
 



5. Rechten van Derden 

5.1. Deze APP kan software van derden bevatten, zoals aangegeven met de URL hierna (“Software van derden”). 
Als u de Software van derden gebruikt, gaat u tevens akkoord met de van toepassing zijnde voorwaarden 
zoals bepaald in de URL hierna. Als de voorwaarden van deze Overeenkomst strijdig zijn met de 
voorwaarden van de Software van derden, zijn de voorwaarden van de Software van derden van 
toepassing voor zover u de Software van derden gebruikt. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor deze 
Software van derden. 
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5.2. Met betrekking tot (een) bepaald(e) de(e)l(en) van de APP is (zijn) de licentiegever(s) van het Bedrijf derde 

begunstigden van deze Overeenkomst. De afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid en 

verhaalsmogelijkheden die van toepassing zijn op de desbetreffende delen van de APP en zoals vermeld in 

deze Overeenkomst komen ten goede van en worden afgedwongen door de licentiegever(s). Deze 

Overeenkomst kan worden beëindigd als de licentiegever(s) dit vereist/vereisen om hun intellectuele 

eigendomsrechten of die van hun licentiegever(s) te beschermen. 

6. Overige bepalingen 

6.1. GARANTIE. Alle garantie die wordt verleend voor de APP, vloeit voort uit de aankoop van een 

Gebruikers-AC en is daarmee onderworpen aan de relevante aansprakelijkheidsclausule die is vermeld in 

de verkoopovereenkomst tussen u en uw dealer. Voor wat betreft de evaluatiemodus wordt de APP 

geleverd “in feitelijke staat” en de Licentiegever sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid uit, met 

uitzondering van gevallen van opzet of grove nalatigheid en gevallen van lichamelijk letsel en bindende 

voorschriften van productaansprakelijkheidswetgeving. 

6.2. UITVOER. U verbindt zich ertoe de APP niet uit of door te voeren naar andere landen, in wat voor vorm dan 

ook, zonder daarvoor de juiste uitvoervergunningen te hebben verkregen zoals vereist in het land waar u 

gevestigd bent of zoals verplicht gesteld door andere betrokken landen. 

6.3. PERSOONLIJKE GEGEVENS. De Licentiegever verzamelt geen persoonlijke gegevens door middel van uw 

gebruik van de APP, en slaat deze ook niet op en verwerkt deze niet op andere wijze. 

6.4. TOEPASSELIJK RECHT.  

Het Weens Koopverdrag is uitgesloten van deze Overeenkomst. 

6.4.1. In Oostenrijk is uitsluitend het recht van Oostenrijk van toepassing en heeft de rechtbank van Wenen 

(Oostenrijk) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.2. In Bulgarije is uitsluitend het recht van Bulgarije van toepassing en heeft de rechtbank van Sofia 

(Bulgarije) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.3. In België is uitsluitend het recht van België van toepassing en heeft de rechtbank van Brussel bij 

uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.4. In Kroatië is uitsluitend het recht van Kroatië van toepassing en heeft de rechtbank van Zagreb 

(Kroatië) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.5. In de Tsjechische Republiek is uitsluitend het recht van de Tsjechische Republiek van toepassing en 

heeft de rechtbank van Praag bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.6. In Denemarken is uitsluitend het recht van Denemarken van toepassing en heeft de rechtbank van 

Kopenhagen (Denemarken) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.7. In Finland is uitsluitend het recht van Finland van toepassing en is de districtsrechtbank van Helsinki 

de rechtbank van eerste aanleg. 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/index.html


6.4.8. In Frankrijk is uitsluitend het recht van Frankrijk van toepassing en heeft de rechtbank van Parijs 

(Frankrijk) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.9. In Duitsland is uitsluitend het recht van Duitsland van toepassing en heeft de rechtbank van Hamburg 

(Duitsland) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.10. In Griekenland is uitsluitend het recht van Griekenland van toepassing en heeft de rechtbank van 

Athene (Griekenland) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.11. In Hongarije is uitsluitend het recht van Hongarije van toepassing en heeft de rechtbank van 

Boedapest (Hongarije) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.12. In Italië is uitsluitend het recht van Italië van toepassing en heeft de rechtbank van Milaan (Italië) 

bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.13. In Nederland is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing en heeft de rechtbank van 's 

Hertogenbosch (Nederland) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.14. In Noorwegen is uitsluitend het recht van Noorwegen van toepassing en is de districtsrechtbank 

van Oslo de rechtbank van eerste aanleg. 

6.4.15. In Polen is uitsluitend het recht van Polen van toepassing en heeft de rechtbank van Warschau 

(Polen) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.16. In Portugal is uitsluitend het recht van Portugal van toepassing en heeft de rechtbank van Lissabon 

(Portugal) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.17. In Roemenië is uitsluitend het recht van Roemenië van toepassing en heeft de rechtbank van 

Boekarest (Roemenië) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.18. In Slowakije is uitsluitend het recht van Slowakije van toepassing en heeft de rechtbank van 

Bratislava (Slowakije) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.19. In Spanje is uitsluitend het recht van Spanje van toepassing en heeft de rechtbank van Barcelona 

(Spanje) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.20. In Zweden is uitsluitend het recht van Zweden van toepassing en is de districtsrechtbank van 

Stockholm de rechtbank van eerste aanleg. 

6.4.21. In Zwitserland is uitsluitend het recht van Zwitserland van toepassing en heeft de rechtbank van 

Rothkreuz (Zwitserland) bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.22. In het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek is uitsluitend het recht van Engeland en Wales van 

toepassing en hebben de rechtbanken van Engeland bij uitsluiting bevoegdheid. 

6.4.23. In Turkije is uitsluitend het recht van Turkije van toepassing en heeft de rechtbank van Istanbul bij 

uitsluiting bevoegdheid. 

 

6.5. ONVERBINDENDHEID. Als een bepaling of deel van een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, 

onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht aangepast te zijn in de minimale mate die 

noodzakelijk is om hem geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Als een dergelijke aanpassing niet 

mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deel van een bepaling geacht te zijn doorgehaald. De 

geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst worden door geen enkele aanpassing 

of doorhaling van een bepaling of deel van een bepaling op grond van deze clausule aangetast. 

 

6.6. TAAL. Bij eventuele afwijkingen of dubbelzinnigheden tussen voorwaarden in de Engelse versie van de 

Overeenkomst en voorwaarden in de andere taal waarin deze Overeenkomst is opgesteld, heeft de 

Engelse versie van deze Overeenkomst voorrang op de versie in de andere taal. 

 

6.7. BEËINDIGING. De Licentiegever heeft het recht om verspreiding, terbeschikkingstelling en/of verkoop van 

de APP, activeringscode en/of Service naar eigen goeddunken te beëindigen, na daar minstens drie 

maanden tevoren kennis van te hebben gegeven. 



 

Conform en als gevolg van de art. 1341 en 1342 van het Italiaans burgerlijk wetboek zijn alle hierna genoemde 
bepalingen van deze overeenkomst uitdrukkelijk aanvaard: 5.2 en 6.4.   
 
 

7. Privacy 

Voor het bieden van onze Services of enige specifieke functie die u kunt vragen, inclusief het voor ons mogelijk 
maken om onze verplichtingen uit te voeren onder enig contract met u, worden de volgende Persoonlijke gegevens 
verzonden naar onze server en verzameld  
 

· PBX-ID, uitbreidingsaccount 
· ID voor identificeren van het apparaat 
· Token voor push-meldingen 

 
Raadpleeg voor meer details onze Privacyverklaring als onderstaande URL. 
 

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/download/mobilesip/privacynotice.html 
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