Eindgebruikerslicentie voor NaamApp Y






de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren,
behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
de App in kopie te geven aan derden;
de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels
verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling
van dwingend recht is toegestaan;
aanduidingen van Licentiegever X als rechthebbende op de App of delen
daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
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1. Scope van de licentie
1.1. Licentiegever X verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van NaamApp Y
("u") een gebruiksrecht voor deze App.
1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het
apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
1.3. Het doel van de App is het leveren van een muziekdienst, het staat gebruikers
uiteraard vrij om NaamApp Y te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de
grenzen van deze voorwaarden en de wet.
1.4. Het is niet toegestaan om:
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1.5. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet
zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de
originele App.
1.6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden
stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app
aankopen en aanverwante zaken.
1.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen
aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen
en aanverwante zaken.
1.8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s
Appstore,Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website
van de betreffende aanbieder.
2. Intellectuele eigendom
2.1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en
uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Licentiegever X. U verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze
overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App
niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Tegenprestatie
3.1. Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd. Over
de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Licentiegever X.
4. In-app aankopen

9.2. Tenzij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de licentie wordt
opgezegd, wordt deze verlengd met steeds een maand.
9.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement
wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw
vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven
wordt of wordt ontbonden.
9.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder
gebruik van NaamApp Y te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën
(inclusief reservekopieën) van NaamApp Y verwijderen van al uw systemen.
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10. Overige bepalingen
10.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Licentiegever X gevestigd is.
10.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
10.4. Licentiegever X mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst
overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de
auteursrechten op NaamApp Y van haar overneemt.

