Gebruiksrechtovereenkomst
BELANGRIJK - LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR:
Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA') is een juridische overeenkomst tussen u en
Brother Industries, Ltd. ('Brother', 'wij' of 'ons'), waarin uw gebruik van de Brother-software;
iPrint&Scan' (inclusief bijbehorende materialen of documenten) die is geleverd bij deze EULA
('SOFTWARE') wordt geregeld. Als u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze
EULA mag u de SOFTWARE gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van
deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze EULA, verkrijgt u geen
licentie voor de SOFTWARE. In dat geval mag u de SOFTWARE niet gebruiken.

■Algemene voorwaarden.

1. Eigendomsrecht.
Alle rechten, aanspraken op en belangen in de SOFTWARE (inclusief auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten daarin) zijn eigendom van Brother of zijn leveranciers. De
SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.
2. Verlening van de licentie.
2.1 Brother verleent u een niet-exclusieve licentie om een exemplaar van de SOFTWARE op uw
apparaten te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het beoogde
gebruik van producten van Brother (inclusief, maar niet beperkt tot, printerproducten) waarvoor
dergelijke SOFTWARE zal worden gebruikt ('Brother-apparaat').
2.2 Brother verleent u voorts een licentie om uitsluitend voor archivering en back-up één kopie van
de software te maken. Een dergelijk exemplaar hergebruikt ook alle kennisgevingen omtrent
auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht van het origineel.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk in Artikel 2.1 en 2.2 hierboven is toegestaan of wanneer u wettelijk daartoe
bent gerechtigd en dat wettelijke recht niet wettelijk kan worden uitgesloten, mag u (i) geen kopieën
van de SOFTWARE maken (inclusief geassocieerde documenten of materialen in de SOFTWARE
zoals, inclusief maar niet beperkt tot, documenten, afbeeldingen, illustraties en videomateriaal
geleverd door Brother), (ii) wijzigingen in de SOFTWARE aanbrengen, (iii) de SOFTWARE of

documentatie reverse-engineeren, demonteren of decompileren om enig afgeleid werk te maken, of
(iv) de SOFTWARE verhuren, sublicentiëren, overdragen (anders dan overeenkomstig Artikel 3) of
leasen.
3. Overdracht.
U mag de SOFTWARE blijvend overdragen aan een andere persoon, mits u bij overdracht van de
SOFTWARE aan die persoon ook alle eventuele upgrades en geassocieerde materialen en
documenten overdraagt en levert, die u zijn verstrekt door of namens Brother, en onder voorwaarde
dat die persoon aan Brother bevestigt deze Overeenkomst met betrekking tot dergelijke SOFTWARE
te accepteren. Niettegenstaande het voorgaande, staat Artikel 2.2 niet toe dat u een door u gemaakte
kopie van de SOFTWARE verstrekt aan een dergelijke persoon. Bij overdracht moet u alle kopieën
van de SOFTWARE wissen die door u zijn gemaakt en/of die zijn geïnstalleerd op uw apparaten of
apparaten die onder uw beheer vallen. De garantie is niet overdraagbaar.
4. DISCLAIMER VAN GARANTIES
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WORDT DEZE SOFTWARE U AANGEBODEN IN
DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE GARANTIES OF CONDITIES,
MONDELING NOCH SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. BROTHER
WIJST IN HET BIJZONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF BEPALINGEN TEN
AANZIEN VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTEMMENDE KWALITEIT, AFWEZIGHEID
VAN ENIGE INBREUKEN EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL AF.
5. Beperking van aansprakelijkheid.
BROTHER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE WINSTDERVING, VOOR
VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENSGEBRUIK,
VOOR BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE
OF MORELE SCHADE OF VOOR BOETES EN GEVOLGSCHADES DIE VOORTKOMEN UIT
HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE OF UIT DE
RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS
VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS. U GEBRUIKT DE SOFTWARE GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. WANNEER
DE SOFTWARE DEFECT BLIJKT, AANVAARDT U ALLE KOSTEN VOOR ALLE
SERVICEWERKZAAMHEDEN, REPARATIES OF CORRECTIES. VOORTS DOET U, VOOR
ZOVER DAT OP GROND VAN RELEVANTE WETGEVING IS TOEGESTAAN,
ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN AL UW WETTELIJKE RECHTEN OF ANDERE

RECHTEN TEN AANZIEN VAN BROTHER IN HET KADER VAN EEN DERGELIJK DEFECT.
Ondanks bovenstaande hebben deze voorwaarden niet tot doel de statutaire rechten van een klant te
beperken waarvan onder de geldende wetgeving geen afstand kan worden gedaan.
6. Kosten voor het gebruik van de software.
U stemt ermee in dat en u begrijpt dat de door de SOFTWARE mogelijk gemaakt diensten kunnen
worden aangeboden via netwerkcommunicatie en cloudservers die door Brother of zijn leveranciers
worden beheerd ('Server'), dat u daarom tijdens uw gebruik van deze SOFTWARE
communicatiekosten kunt maken door uw gebruik van dergelijke netwerken en de Server en dat u
zelf zult instaan voor deze kosten. Naast de bovengenoemde heffing, bent u volledig
verantwoordelijk voor kosten of onkosten die u maakt in verband met het gebruik van de
SOFTWARE. Brother zal in geen geval de hierboven vermelde kosten, heffingen of uitgaven
vergoeden.
7. Dienst van derden.
De SOFTWARE staat u toe om naar eigen inzicht gebruik te maken van diensten van derden en van
toepassingen (inclusief, maar niet beperkt tot, cloudopslagservices) (gezamenlijk ‘Diensten van
derden’). De Diensten van derden worden geregeld door de voorwaarden en bepalingen die apart zijn
bepaald en voorzien door de derde partij. Het gebruik van Diensten van derden verloopt volledig op
uw eigen risico en naar uw eigen goeddunken. Brother heeft daarom geen enkele
verantwoordelijkheid om een minimale hoeveelheid ruimte voor opslag en gegevens veilig te stellen,
zelfs wanneer u over onvoldoende volume of ruimte beschikt wanneer u probeert bestanden en
gegevens naar en van Diensten van derden over te brengen. Daarnaast is Brother niet aansprakelijk
voor zichtbare of onzichtbare fouten en gevallen van verlies en schade die u en/of uw eigendommen
(inclusief gegevens die u uploadt of probeert te uploaden) oplopen (oploopt) als gevolg van een
verbinding tussen de SOFTWARE en Diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot
veroorzaakt verlies of veroorzaakte schade:
i) Aan bestanden en gegevens wanneer u deze probeert te uploaden, downloaden of anderszins over
te dragen naar of van de Diensten van derden,
ii) Als gevolg van een wijziging in ontwerpen, functionaliteiten, structuren of specificaties van
Diensten van derden,
iii) Vernieuwingen of beëindigingen van Diensten van derden,
iv) Als gevolg van uploads of het openbaar maken van persoonlijke informatie (bedoeld of niet en
ongeacht of u dergelijke persoonlijke informatie hebt geüpload of openbaar hebt gemaakt met kennis
van het risico dat dergelijke persoonlijke informatie openbaar kan worden gemaakt en kan worden
geleverd aan een onbekend aantal derden in de wereld via internetdiensten), of

v) Als gevolg van defecten of fouten veroorzaakt door of van het gebruik van uw computers,
hardwareapparatuur of software.
8. Verbinding tussen de software en het apparaat van Brother.
U erkent dat u, wanneer u de SOFTWARE en het online apparaat van Brother, met elkaar verbindt,
wellicht de instellingen van routers moet wijzigen en bepaalde IP-adressen of ID's en wachtwoorden
moet invoeren voor Diensten van derden. Brother is niet aansprakelijk voor enige problemen,
geschillen en gerelateerde schades die voortkomen uit uw poging om de software te verbinden met
een online apparaat van Brother dat eigendom is van of wordt beheerd of bediend door u of andere
derden.
9. Duur en beëindiging.
Deze EULA wordt van kracht nadat u ermee hebt ingestemd en blijft van kracht, tenzij u de
SOFTWARE in overeenstemming van de EULA overdraagt en de ontvanger zich aan Brother
verplicht om gebonden te zijn aan deze EULA met betrekking tot de EULA. Brother kan deze EULA
echter zonder kennisgeving beëindigen wanneer u enige bepaling schendt.
10. Regels met betrekking tot export.
U mag de software, noch enige kopie of aanpassing daarvan, exporteren of aanpassen wanneer dat in
strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
11. Toepasselijk recht.
Deze EULA wordt beheerst door de wetten van Japan en de Japanse rechtbanken zijn exclusief
bevoegd met betrekking tot deze EULA, behalve met betrekking tot de handhaving ervan, in welk
geval de bevoegdheid van de Japanse rechtbanken niet-exclusief is.
12. Onwettigheid.
Wanneer enige bepaling van deze EULA geheel of gedeeltelijk onwettig of niet-afdwingbaar wordt
verklaard, is deze bepaling scheidbaar en onafhankelijk van de overige bepalingen van deze EULA
en zal de geldigheid van de overige bepalingen en van de gehele EULA niet worden aangetast.
13. Rechten van derden.

De voorwaarden en bepalingen van deze EULA zijn uitsluitend van kracht tussen Brother en u, en
zijn niet bedoeld enig voordeel of recht op handhaving te verlenen aan enig ander persoon.
14. Persoonlijke licentie.
De rechten die u door Brother met deze overeenkomst worden verleend, zijn aan uw persoon
gebonden rechten en het is u niet toegestaan de SOFTWARE, noch de voordelen of de lasten van
deze EULA, noch enig ander recht dat wordt verleend met deze EULA, anders dan expliciet
toegestaan in Artikel 3, toe te wijzen, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden.
15. Software van derden
De SOFTWARE bevat mogelijk software van derden en/of open-source-software (gezamenlijk,
"Software van derden"). Voor meer informatie over de Software van derden verwijzen wij u naar de
afzonderlijk gedefinieerde algemene voorwaarden.
16. Wijzigingen in de EULA
Brother kan deze EULA in de volgende gevallen wijzigen: A) Wanneer de wijzigingen zijn
aangebracht ten behoeve van de gebruikers, of B) Wanneer de updates van de EULA passend,
redelijk en niet in strijd zijn met de doelstellingen van het privacybeleid.
Brother zal u op de hoogte houden en u de mogelijkheid bieden om materiële wijziging or updates
van de EULA te herzien door een bericht op de website van Brother te plaatsen, of op een andere
passende manier, voordat de EULA van kracht wordt. Zodra de geüpdatete EULA van kracht is,
wordt deze bindend wanneer u de software blijft gebruiken.

■Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op uw gebruik van de mobiele app Brother iPrint&Scan
(“SOFTWARE”) die wordt geleverd door Brother Industries Ltd. (“Brother”, “ons”, “onze”, “we” of
“wij”).
1. Opslag van informatie op onze server
Wanneer u de opdracht geeft om bepaalde typen bestanden via de SOFTWARE af te drukken,
worden deze automatisch naar onze server verzonden om te worden geconverteerd naar een
afdrukbaar formaat. Dit nieuwe, geconverteerde bestand wordt vervolgens verzonden naar uw

apparaat. Wanneer u de SOFTWARE gebruikt voor het afdrukken van gegevens van Gmail of
Google Drive, beide diensten aangeboden door Google LLC. (“Google”), maakt de SOFTWARE
automatisch verbinding met de Google Server voor toegang tot de gegevens. Deze gegevens
worden dan, tenzij u Gmail-gegevens afdrukt, automatisch naar onze server verzonden om te worden
geconverteerd naar afdrukbaar bestand, dat vervolgens wordt teruggezonden naar uw apparaat
(Brother-product). Alle bestanden met de bovengenoemde gegevens, behalve Gmail-gegevens,
worden kort na het converteren automatisch van onze server verwijderd. Onze server heeft geen
opslagcapaciteit. Brother opent, gebruikt en slaat deze bestanden NIET op zonder uw voorafgaande
toestemming, anders dan voor het converteren van de gegevens zoals hierboven beschreven.
2. Apparaatgegevens
a) Gegevens van de Brother Machine
Na het installeren van de SOFTWARE, wordt informatie van Brother-producten waarvoor de
SOFTWARE bestemd is (“Brother Machine”) naar onze server verzonden. Deze informatie omvat,
maar is niet beperkt tot, het productmodel, serienummer, aantal afgedrukte pagina's,
foutgeschiedenis, productinstellingen, afdruktaakinstellingen en andere informatie over de Brother
Machine (gezamenlijk, “Productgegevens”).
Als u niet wilt dat uw Productgegevens worden verzonden, schakel dan het selectievakje onder
Information [informatie] > Usage Information [gebruiksgegevens] > Send Information [informatie
verzenden]. Als u deze SOFTWARE gebruikt zonder deze functie uit te schakelen wordt er
aangenomen dat u instemming geeft voor het verzenden van Productgegevens van de Brother
Machine.
b) Gegevens van Verbonden apparaten
Informatie van de apparaten die met de Brother Machine (“Verbonden apparaat”) zijn verbonden
worden naar onze server verzonden. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over
het besturingssysteem, lokale id, firmware-informatie, functiegebruik van de SOFTWARE,
gebruiksgeschiedenis van de SOFTWARE en andere informatie over het Verbonden apparaat
(gezamenlijk, “Verbonden apparaatgegevens”).
c) Hoe we uw Apparaatgegevens gebruiken
Productgegevens en Verbonden apparaatgegevens (gezamenlijk, “Apparaatgegevens”), behalve het
serienummer, kunnen alleenstaand of samen met andere informatie worden gebruikt om u als
persoon te identificeren. We behouden ons het recht voor om apparaatgegevens uitsluitend te
gebruiken om de software of andere producten/diensten van Brother, marketing- en
onderzoeksactiviteiten (zonder u als persoon te identificeren), productplanning en andere
gerelateerde activiteiten die ten gunste van de klant komen te verbeteren (gezamenlijk,

“Doeleinden”). We gebruiken uw apparaatgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor
andere doeleinden.
Onder de apparaatgegevens valt ook het serienummer van uw Brother Machine. Het serienummer
kan zijn geassocieerd met de gegevens die u op de productregistratiewebsite van onze
verkoopafdeling registreert. We gebruiken het serienummer echter niet voor andere doeleinden of om
u te identificeren. Het serienummer kan worden opgeslagen op een Server in landen die in
vergelijking met uw land geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, maar
we zullen het serienummer controleren in strikte overeenstemming met “Brother’s Statement on
Device Data Worldwide” [Brother-verklaring inzake apparaatgegevens wereldwijd]: <
http://www.brother.com/privacy/device/index.htm>.
Onverminderd het voorgaande kan Brother, of zijn filialen, vragen om uw toestemming voor het
gebruik van Apparaatgegevens voor diverse directe marketingdoeleinden tijdens het gebruik van
onze producten of diensten (“Direct Marketing”). Een dergelijk verzoek om Apparaatgegevens
voor Direct Marketing te gebruiken moet duidelijk en afzonderlijk van dit privacybeleid worden
gedaan. Het zal niet worden geïnterpreteerd op een manier die u verplicht om toestemming te
geven voor de verwerking van Apparaatgegevens voor Direct Marketing. Brother mag de
Apparaatgegevens voor Direct Marketing-doeleinden alleen gebruiken of aanbieden aan zijn filialen
met uw toestemming. Door akkoord gaan met dit privacybeleid wordt niet automatisch aangenomen
dat u toestemming hebt gegeven voor deze doeleinden.
Als u eerder software of toepassingen voor de Brother Machine hebt geïnstalleerd (voor de
toepassing van dit lid zal Brother Machine heeft in dit lid beperkt zijn tot printers en multifunctionele
producten van Brother), kan de SOFTWARE functies van deze eerder geïnstalleerde software of
toepassingen voor het verzamelen van Apparaatgegevens overschrijven. In dergelijk geval zullen
de algemene voorwaarden van Artikel 2 van dit Privacybeleid van toepassing zijn op uw
Apparaatgegevens die zijn verzameld en verwerkt door die eerder geïnstalleerde software of
toepassing.

3. Gebruik van Google Analytics op de Brother Website
Wanneer u een Wi-Fi- of Wi-Fi-Direct-compatibel product selecteert tijdens het voor de eerste keer
selecteren van een te gebruiken Brother Machine met de SOFTWARE, of wanneer u voor de eerste
keer een Brother Machine selecteert na het bijwerken van de SOFTWARE (ook wanneer u opnieuw
dezelfde Brother Machine selecteert), kan de SOFTWARE automatisch een website openen van
Brother of zijn verkoopfilialen in de regio waar u woont (“Brother Website”). De Brother Website

gebruikt Google Analytics, een webanalyseprogramma van Google. Tijdens het gebruik van
Google Analytics gebruikt Brother cookies en identificeert u aan de hand van een willekeurig
toegewezen client-id.
Wanneer de SOFTWARE automatisch de Brother Website opent, worden uw Productgegevens (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het productmodel en serienummer) en Verbonden
apparaatgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over uw land en taal) als
parameters toegevoegd aan het einde van de URL van de Brother Website. Wanneer u de Brother
Website voor de eerste en daaropvolgende keren bezoekt met de URL inclusief de parameter, wordt
de parameter gekoppeld aan uw willekeurig toegewezen client-id en opgeslagen in Google Analytics.
Voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics verwijzen we u naar het Algemene
Privacybeleid van Brother Industries, Ltd. die hier te vinden is. <https://global.brother/en/privacy>
Als u niet wilt dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld en verwerkt, kunt de
Google Analytics Opt-out Browser Add-on (<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>)
downloaden en installeren om dit te voorkomen.

