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BELANGRIJK - LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. DOOR GEBRUIK VAN UW
PRODUCT AANVAARDT U DEZE OVEREENKOMST.
Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Eindgebruikersovereenkomst, zoals regelmatig gewijzigd door Sony naar eigen goeddunken, dan
is Sony niet bereid u een licentie voor de Sony Software (zoals hierna bepaald) te verlenen. In dat geval dient u alvorens gebruik te maken van het
Sony-product onmiddellijk contact met ons op te nemen (u vindt de contactgegevens van uw lokale Sony-onderneming op
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/) om instructies te krijgen over hoe u het hele Sony-product inclusief de Sony-software kunt terugsturen en de
aankoopprijs van het Sony-product kunt terugbetaald krijgen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Eindgebruikersovereenkomst of
met het toepasselijke privacybeleid van Sony, zoals regelmatig gewijzigd door Sony naar eigen goeddunken, dan is Sony niet bereid u toegang te verlenen
tot de toepasselijke Sony-inhouddiensten en Sony-inhoud (zoals hierna bepaald).
Deze Eindgebruikersovereenkomst (“EULA”) is een wettelijke overeenkomst tussen u en Sony Visual Products Inc., een onderneming die gevestigd is in
Japan (“Sony”), de licentiegever van de software (anders dan de software die wordt beheerd door andere licenties zoals hierna vermeld, de “Uitgesloten
Software”), die is inbegrepen in dit Sony-product, en het gerelateerde materiaal, waarnaar samen verwezen wordt als de “Sony-software.” Deze EULA heeft
de wereldwijde markt (uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan) als grondgebied en dekt ook de Sony-software en de software
van derde Licentiegevers van Sony (“Derde Licentiegevers”) en de bijbehorende gedrukte of online documentatie. De Sony-software bevat de software in
uw Sony-product, andere software, waaronder updates of gewijzigde software, die u wordt aangeboden door Sony, ongeacht of deze is opgeslagen op een
medium of is gedownload naar het Sony-product via eender welke methode.
Dit Sony-product bevat ook de functie Sony Entertainment Network die toegang biedt tot bepaalde inhoud-diensten (“Diensten”) van derde
inhoudproviders, waaronder Sony-entiteiten andere dan de Sony Visual Products Inc. (“Derde Providers”) en dit als tegemoetkoming naar u toe. De functie
Sony Entertainment Network biedt u ook toegang tot bepaalde inhoud-diensten van Sony (“Sony-inhouddiensten”), waarvan de diensten en gerelateerde
inhoud (“Sony-inhoud”) beiden beschouwd worden als Sony-software volgens deze EULA. Voor de functie Sony Entertainment Network is een
internetverbinding nodig. Uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Diensten en de kwaliteit van de voorgestelde Diensten is onderworpen aan de
diensten en voorwaarden van uw internetprovider alsook aan de snelheid van de breedbandinternetverbinding die u gebruikt. Videokwaliteit en
beeldgrootte varieert en is afhankelijk van de snelheid van de breedbandverbinding van uw internetprovider en de levering van de Derde Providers. De
inhoud, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, muziek, geluid, audio, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, gelijkenissen, software, tekst, video,
berichten, tags of ander materiaal, geleverd door Derde Providers (“Inhoud”) en de beschikbaarheid van de Diensten is naar eigen goeddunken en onder
controle van de Derde Providers. De Inhoud en Diensten van elke Derde Provider worden voorzien overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van die
Derde Provider. Voor Premium Content zijn mogelijke bijkomende kosten en/of registratie bij de Derde Provider via een computer nodig. De Diensten en
Inhoud mogen enkel door u persoonlijk en privé bekeken worden en mogen niet gebruikt worden voor niet-theatrale vertoning of eender welke andere
vertoning of tentoonstelling waarvoor (of op een plaats waarvoor) toestemming, toegang of kijkgeld wordt aangerekend, noch voor een openbare
vertoning of tentoonstelling. De Diensten en/of Inhoud kunnen op eender welk ogenblik gewijzigd worden en kunnen soms onbeschikbaar zijn.

SOFTWARELICENTIE
U mag de Sony-software enkel gebruiken zoals hierna vermeld. De Sony-software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Sony en zijn Derde
Licentiegevers verlenen u een beperkte licentie om de Sony-software enkel te gebruiken op het Sony-product. Het is mogelijk dat de Sony-software
gegevensbestanden automatisch aanmaakt voor gebruik met de Sony-software. U gaat ermee akkoord dat dergelijke gegevensbestanden worden
beschouwd als onderdeel van de Sony-software. De Sony-software wordt als één product in licentie gegeven. U mag de onderdelen ervan niet afzonderlijk
gebruiken op meer dan één apparaat, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Sony. U mag de Sony-software niet afzonderlijk van het Sony-product gebruiken.
Tenzij een dergelijk verbod beperkt is door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord dat het u niet toegestaan is om de Sony-software geheel of
gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren of te demonteren voor andere doeleinden dan toegelaten onder deze
EULA. Bovendien is het u niet toegestaan de Sony-software te verhuren, leasen, verkopen of er een sublicentie voor te verlenen. U mag al uw rechten onder
deze EULA enkel overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van het Sony-product op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart en de hele
Sony-software (inclusief alle kopieën, onderdelen, dragers, drukwerk, alle versies en upgrades van de Sony-software en deze EULA) overdraagt en op
voorwaarde dat de ontvanger akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA. Sony en zijn Derde Licentiegevers behouden alle rechten om die deze
EULA niet uitdrukkelijk aan u toekent. Het is u niet toegestaan (a) de functies of beveiligingen van de Sony-software of van de mechanismen die operatief
verbonden zijn met de Sony-software te omzeilen, wijzigen, vernietigen of ontwijken; of (b) handelsmerken of kennisgevingen van de Sony-software te
verwijderen, wijzigen, verbergen of beschadigen. U begrijpt, bevestigt en gaat ermee akkoord dat de software, netwerkdiensten of andere producten
buiten de Sony-software, waarvan de prestatie van de Sony-software afhankelijk is, kan onderbroken of gestopt worden naar eigen goeddunken van de
leveranciers (softwareleverancies, serviceproviders, Derde Providers, enz.) of Sony.

UITGESLOTEN SOFTWARE
Niettegenstaande de bovenvermelde beperkte licentieverlening bevestigt u dat het Sony-product software bevat die, naast deze EULA, nog onderworpen is
aan andere bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van dergelijke software (“Uitgesloten Software”). Het is mogelijk dat bepaalde Uitgesloten
Software gedekt is door open source softwarelicenties (“Open Source Bestanddelen”). Dit wil zeggen alle softwarelicenties die zijn goedgekeurd als open
source licentie door het Open Source Initiative of een andere in wezen gelijkaardige licentie, inclusief maar niet beperkt tot licenties waarvoor het, als
voorwaarde voor distributie van de software waarvoor licentie is verleend onder een dergelijke licentie, nodig is dat de verdeler de software beschikbaar
stelt in broncodeformaat. De bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op Open Source Bestanddelen worden u samen met deze EULA
overhandigd en/of opgeslagen in uw Apparaat, eventueel inclusief maar niet beperkt tot “Help”- of “Over”-menu’s. Raadpleeg
http://oss.sony.net/Products/Linux voor een lijst van toepasselijke Uitgesloten Software die soms is opgenomen in dit Sony-product en de toepasselijke
gebruiksvoorwaarden ervan. Dergelijke bepalingen en voorwaarden kunnen op eender welk moment gewijzigd worden door de toepasselijke derde en
zonder verantwoording naar u toe. Voor zover vereist door de licenties die de Open Source Bestanddelen dekken, zijn de voorwaarden van dergelijke
licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze EULA. Voor zover de voorwaarden van de licenties die van toepassing zijn op Open Source
Bestanddelen de beperkingen in deze EULA met betrekking tot dergelijke Open Source Bestanddelen verbieden, zijn dergelijke beperkingen niet van
toepassing op dergelijke Open Source Bestanddelen. Voor zover de voorwaarden van de licenties die van toepassing zijn op Open Source Bestanddelen
vereisen dat Sony een aanbieding maakt om een broncode te voorzien in combinatie met de Software, wordt een dergelijke aanbieding hierbij gemaakt.

GEBRUIKERSACCOUNT
Als onderdeel van de overeenkomst om u toegang te verlenen tot, te laten bladeren door of gebruik te laten maken van de Diensten en de Inhoud is het
mogelijk dat Derde Providers en/of andere derden vereisen dat u een gebruikersaccount (“Account”) aanmaakt, waarvoor u waarheidsgetrouwe,
nauwkeurige, actuele en volledige informatie dient te verlenen en dergelijke informatie dient te onderhouden/updaten. U bent verantwoordelijk voor het
behoud van de vertrouwelijkheid van eender welke en alle wachtwoorden die verbonden zijn met een dergelijke Account.

GEGEVENSVERZAMELING
Diensten die worden verleend door Derde Providers en waartoe u toegang neemt, stellen Derde Providers mogelijk in staat om gegevens over u en/of het
gebruik van die Dienst te verzamelen. Sony heeft geen controle over en is op geen enkele manier aansprakelijk voor een dergelijke verzameling van
gegevens. U raadpleegt best het relevante privacybeleid voor elk van deze Diensten alvorens u er gebruik van maakt.

DE RECHTEN VAN SONY OP HET MATERIAAL VAN DE GEBRUIKER
Als u via e-mail of op een andere manier berichten of materiaal verzendt naar Sony, waaronder selecties, opmerkingen, gegevens, vragen, voorstellen of
dergelijke (“Materiaal”), is en wordt al dit Materiaal behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden (behalve indien uitdrukkelijk
voorzien in het toepasselijke privacybeleid). In de mate waarin dat toegestaan is door de toepasselijke wetgeving ziet u dus af van elke claim dat het
gebruik van dergelijk Materiaal in schending zou zijn met een van uw rechten, waaronder morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, rechten van
publiciteit, rechten voor de eer op materiaal of ideeën of enig ander recht, waaronder het recht op goedkeuring van de manier waarop Sony dergelijk
Materiaal gebruikt. Alle Materiaal kan aangepast, uitgezonden, veranderd, gekopieerd, openbaar gemaakt, in licentie gegeven, uitgevoerd, geplaatst,
gepubliceerd, verkocht, overgedragen of gebruikt worden door Sony eender waar in de wereld, via eender welke drager, gedurende de periode waarin de
bovenvermelde rechten waarvan u hebt afgezien bestaan, en zonder toekenning of compensatie naar u toe. Bovendien kent u hierbij alle rechten, titels en
belangen toe en is Sony vrij om, zonder compensatie naar u toe, gebruik te maken van ideeën, knowhow, concepten, technieken of andere intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in het Materiaal, ongeacht het feit of het al dan niet patenteerbaar is, voor eender welk doeleinde, inclusief maar niet
beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, vervaardigd hebben, in licentie geven, op de markt brengen en verkopen van producten die gebruik maken van
dergelijk Materiaal. U gaat er echter mee akkoord en begrijpt dat Sony niet verplicht is om dergelijke ideeën, knowhow, concepten of technieken, of
dergelijk Materiaal te gebruiken. U hebt ook niet het recht om dergelijk gebruik af te dwingen.

OVERGEDRAGEN MATERIAAL
Overdrachten via internet zijn nooit helemaal privaat of veilig. U begrijpt dat berichten of informatie die u verzendt naar Sony gelezen of onderschept
kunnen worden door anderen, tenzij er een speciale vermelding is dat een bepaald bericht (bijvoorbeeld creditcardgegevens) versleuteld is (verzonden in
codetaal). Het verzenden van een bericht naar Sony leidt niet tot enige bijzondere aansprakelijkheid ten opzichte van u.

BEHEER VAN DIGITALE RECHTEN
Inhoudeigenaars gebruiken de Microsoft PlayReadyTM-technologie voor toegang tot inhoud (“PlayReady”) om hun intellectuele eigendom, waaronder
auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen. Dit Sony-product maakt gebruik van de PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot de door
PlayReady-beschermde Inhoud en/of de door WMDRM-beschermde Inhoud (“WMDRM” betekent Microsoft Windows Media Digital Rights Management
technologie). Indien dit Sony-product er niet in slaagt om de beperkingen op het vlak van inhoud-gebruik na te leven, kunnen inhoud-eigenaars van
Microsoft Corporation (“Microsoft”) eisen dat dit Sony-product de mogelijkheid krijgt om de door PlayReady beschermde inhoud te gebruiken. Herroeping
mag geen invloed hebben op onbeschermde Inhoud of Inhoud die beschermd is door andere technologieën voor toegang tot Inhoud. Inhoudeigenaars
kunnen vragen om PlayReady te upgraden en zo toegang te krijgen tot hun Inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang tot Inhoud die een
upgrade nodig heeft.

RECLAME, DIENSTMEDEDELINGEN
De opname van de Dienst van een Derde Provider betekent niet dat Sony deze Derde Provider of zijn Inhoud goedkeurt, bekrachtigt of aanbeveelt.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Diensten en/of Inhoud reclame (“Reclame”) kan bevatten en dat deze Reclame nodig is om de Diensten te kunnen
verlenen. Als u gebruik maakt van de Sony Entertainment Network-dienst, dan zijn de SEN- en/of PSN-gebruiks- of servicevoorwaarden en het SEN- en/of
PSN-privacybeleid voor uw land van toepassing en dient u daarmee akkoord te gaan. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze Dienst (en
andere diensten die via deze beschikbaar zijn) alsook van andere diensten dan de diensten voorzien door Sony Entertainment Network ertoe kan leiden dat
u aanbevelingen en/of reclame, dienstmededelingen, administratieve berichten, nieuwsupdates en dergelijke ontvangt of getoond krijgt waarvoor Sony
niet verantwoordelijk is of aansprakelijk kan gesteld worden. SONY, ZIJN FILIALEN EN DERDE PROVIDERS WIJZEN ELKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE
GARANTIE AF, WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID, RECHTSGELDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF GELDIGHEID VAN ELKE RECLAMEADVERTENTIE,
DIENSTMEDEDELING OF INHOUD ALSOOK ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT EENDER WELKE RECHTSLEER VOOR RECLAME,
DIENSTMEDEDELINGEN EN INHOUD.
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toegelaten. De bovenstaande uitsluiting is dus mogelijk niet van toepassing
op u.

AANSTOOTGEVENDE INHOUD EN REGELS VOOR MINDERJARIGEN
Bepaalde Inhoud is mogelijk niet geschikt voor minderjarigen of andere gebruikers. Dergelijke Inhoud kan al dan niet beoordeeld of geïdentificeerd worden
als zijnde expliciete taal of kan bestemd zijn voor een volwassen publiek. U bevestigt dan ook dat u de Diensten op eigen risico gebruikt en dat Sony niet
door u aansprakelijk kan gesteld worden voor de Inhoud, inclusief de aanstootgevende Inhoud. U bent ervoor verantwoordelijk om toezicht te houden op
het gebruik van het Sony-product, de Sony-software, Uitgesloten Software, de Diensten en de Inhoud door een minderjarige. Indien u niet beschikt over de
wettelijke bevoegdheid om een overeenkomst met een derde uit te voeren zonder de toestemming van uw ouder(s), een voogd of andere persoon die het
recht heeft om u toestemming te geven volgens de toepasselijke wet, hebt u toestemming nodig alvorens u: (i) een e-mail stuurt naar Sony via de Dienst;
(ii) informatie toestuurt; (iii) deelneemt aan een wedstrijd of spel waarvoor informatie over u nodig is of waarin een prijs wordt aangeboden; (iv) lid wordt
van een club of groep; (v) informatie post op een prikbord of deelneemt aan een chatroom; of (vi) iets online aankoopt.
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UITSLUITING VAN GARANTIE
U BEGRIJPT, BEVESTIGT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INHOUD EN DIENSTEN WORDEN VERLEEND DOOR DERDE PROVIDERS EN/OF SOFTWARE WORDT
GELEVERD DOOR DERDEN WAAROP SONY GEEN CONTROLE HEEFT. DERGELIJKE DERDE PROVIDERS OF ANDERE DERDEN ZIJN ALLEEN VERANTWOORDELIJK
VOOR DE SELECTIE, VOORZIENING, KWALITEIT, AFBEELDINGSGROOTTE EN BESCHIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INHOUD EN/OF SOFTWARE. U GAAT ERMEE
AKKOORD OM TE VOLDOEN AAN ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE DE DERDE PROVIDERS OPLEGGEN VOOR HUN DIENST, INHOUD EN/OF
SOFTWARE. VERDER BEGRIJPT, BEVESTIGT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ER VOOR DE TOEGANG TOT, HET DOORBLADEREN EN HET GEBRUIK VAN DE
DIENSTEN EEN DOOR U VOORZIENE INTERNETDIENST NODIG IS, WAARVOOR U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
BETALING VAN VERGOEDINGEN AAN DERDEN (ZOALS EEN INTERNETPROVIDER OF ZENDTIJDKOSTEN) VOOR DERGELIJKE TOEGANG EN VOOR WEERGAVE OF
LEVERING VAN DE RECLAME OPGENOMEN IN DE DIENSTEN. GEBRUIK VAN DE FUNCTIE SONY ENTERTAINMENT NETWORK EN DE DIENST KAN BEPERKT
WORDEN NAARGELANG DE MOGELIJKHEDEN, BANDBREEDTE OF TECHNISCHE BEPERKINGEN VAN UW INTERNETDIENST. SONY, ZIJN FILIALEN EN DERDE
PROVIDERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, FOUTE LEVERING OF ONMOGELIJKHEID OM MEDEDELINGEN AAN GEBRUIKERS
OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN OP TE SLAAN.
DE SONY-SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN AAN U GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER GARANTIES
OF UITBREIDINGEN VAN EENDER WELKE AARD, WETTELIJK OF ANDERSZINS. SONY, ZIJN FILIALEN, ZIJN DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE PROVIDERS WIJZEN
UITDRUKKELIJK ELKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN
NIET-OVERTREEDBAARHEID, TITEL, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY, ZIJN FILIALEN, ZIJN DERDE LICENTIEGEVERS EN
DERDE PROVIDERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE SONY-SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD VOLDOET AAN UW
VEREISTEN OF DAT HET GEBRUIK VAN DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. VOORTS GEEFT SONY,
ZIJN FILIALEN, ZIJN DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE PROVIDERS GEEN GARANTIE OF VOORSTELLING OF UITBREIDING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK
OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD WAT BETREFT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID OF
BETROUWBAARHEID DAARVAN OF ANDERSZINS. GEEN ENKELE MONDELING OF SCHRIFTELIJK DOOR SONY, ZIJN FILIALEN OF SONY BEVOEGDE
VERTEGENWOORDIGER VERSTREKTE INFORMATIE OF ADVIEZEN HOUDT EEN GARANTIE OF UITBREIDING IN OF VERANDERT OP EENDER WELKE MANIER DEZE
UITSLUITING VAN GARANTIE EN UITBREIDING. INDIEN DE SONY-SOFTWARE, DE DRAGERS WAAROP DE SONY-SOFTWARE WORDT GELEVERD, DE
DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD GEBREKEN VERTONEN, DAN DIENT U (EN NIET SONY OF ZIJN SONY BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER) DE
VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF HERSTEL VOOR UW REKENING TE NEMEN.
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toegelaten. De bovenstaande uitsluiting is dus mogelijk niet van toepassing
op u.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
SONY (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEDEN MET BETREKKING TOT DERDE LICENTIEGEVERS OF DERDE PROVIDERS), ZIJN FILIALEN, ZIJN DERDE
LICENTIEGEVERS OF ZIJN DERDE PROVIDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE,
ALS STRAF OF VOORBEELD GELDENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN EENDER WELKE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT COMPENSATIE,
TERUGBETALING OF SCHADEVERGOEDING MET BETREKKING TOT, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE EULA, WEGENS GEBRUIKSDERVING VAN
HET SONY-PRODUCT, DE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN, DE INHOUD, STILSTANDTIJD EN UW TIJD, HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE WINSTDERVING, VERLIES VAN
EENDER WELKE GEGEVENS, INFORMATIE, BEDRIJFSOPBRENGSTEN OF ANDER COMMERCIEEL VERLIES OF OM EENDER WELKE ANDERE REDEN, ZELFS ALS
SONY, ZIJN FILIALEN, ZIJN DERDE LICENTIEGEVERS OF ZIJN DERDE PROVIDERS OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE
SONY-SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN AAN U GELEVERD VOOR GEBRUIK OP EIGEN RISICO. SONY, ZIJN
FILIALEN, ZIJN DERDE LICENTIEGEVERS EN DERDE PROVIDERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DOOR SCHENDING VAN EEN UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIE OF UITBREIDING, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE RECHTSLEER MET BETREKKING
TOT DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN, DE INHOUD OF DEZE EULA.
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade, de uitsluiting of beperking van stilzwijgende garanties of
uitbreidingen of de beperkingen voor hoelang een stilzwijgende garantie mag duren niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn
dus mogelijk niet van toepassing op u.

BEPERKTE GARANTIE OP DRAGERS
In situaties waarbij de Sony-software of een deel daarvan wordt geleverd op dragers, biedt Sony de garantie dat de dragers waarop de Sony-software
wordt geleverd bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door u gevrijwaard
zal blijven van defecten in het materiaal en werkuren. Deze beperkte garantie geldt enkel voor u als oorspronkelijke licentiehouder. Sony is volledig
aansprakelijk voor en u dient er alleen voor te zorgen dat de dragers die niet voldoen aan de beperkte garantie van Sony vervangen worden. ALLE
STILZWIJGENDE GARANTIES OF UITBREIDINGEN OP DE DRAGERS, INCLUSIEF DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN UITBREIDINGEN VAN VERKOOPBAARHEID,
TITEL, NIET-SCHENDING EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT IN DUUR TOT NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM VAN DE
OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR U. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN STILZWIJGENDE GARANTIE OF
UITBREIDING NIET TOEGELATEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN DUS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE
RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED.

VERGOEDINGEN
Sony en zijn Derde Providers behouden zich het recht voor om op eender welk ogenblik vergoedingen aan te rekenen voor toegang tot nieuwe Inhoud of
nieuwe Diensten of tot gedeeltes van bestaande Inhoud of Diensten, of tot de Diensten in hun geheel. Bovendien kunnen Derde Providers vergoedingen
aanrekenen voor toegang tot hun Inhoud. Er worden u in geen geval kosten aangerekend voor toegang tot een deel of alle Inhoud en/of Diensten, tenzij
Sony en/of een Derde Provider uw voorafgaande toestemming hebben om dergelijke kosten te betalen. Indien u geen toestemming geeft voor dergelijke
kosten, is het echter mogelijk dat u geen toegang hebt tot betaalde Inhoud of Diensten waarvoor dergelijke kosten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOM / KENNISGEVING VAN CLAIMS MET BETREKKING TOT SCHENDING VAN INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN EN MIDDEL VOOR KENNISGEVING
Sony leeft de intellectuele eigendomsrechten van anderen na en wij vragen u om dat ook te doen. Het behoort tot het beleid van Sony om naar eigen
goeddunken en op gepaste wijze (a) de Inhoud van Derde Providers of gebruikers van de Diensten die de auteursrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten van Sony, zijn Derde Providers of anderen schenden of regelmatig schenden te beëindigen en/of onbeschikbaar te maken; en/of
(b) verslagen van schendingen van intellectuele eigendomsrechten te versturen naar Derde Providers en anderen voor het beoordelen en treffen van
maatregelen volgens de voorwaarden van de procedures van die Derde Provider voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. De
Sony-software en Inhoud is beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtelijke verdragen alsook andere intellectuele eigendomsrechten
en verdragen. Er zijn mogelijk logo’s, dienstmerken, handelsmerken, gelijkenissen en handelsnamen terug te vinden in de Sony-software, de Inhoud of de
Diensten. Door de Sony-software en de Inhoud beschikbaar te stellen in de Diensten verlenen Sony en de Derde Providers u geen licentie om deze
eigendomslogo’s, dienstmerken, handelsmerken, gelijkenissen of handelsnamen te gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van de Sony-software, de
Diensten of de Inhoud kan een schending van de auteursrechten, handelsmerkenwetten, de privacy- en publiciteitswetten en de burger- en strafwetten
zijn. Elk recht, titel en belang in en op de Sony-software en de Inhoud alsook alle kopieën of delen ervan zijn eigendom van Sony, zijn licentiegevers, Derde
Licentiegevers, leveranciers en/of Derde Providers. Alle rechten die niet specifiek zijn toegekend in deze EULA zijn voorbehouden aan Sony, zijn
licentiegevers, Derde Licentiegevers, leveranciers en/of Derde Providers.
U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten hierin, inclusief elke wettelijke aansprakelijkheid aangegaan door toegang te nemen tot, te bladeren door of
gebruik te maken van de Diensten door u of door anderen die de Diensten gebruiken via uw Sony-product of Account (zoals bepaald in het hoofdstuk
Gebruikersaccount). U mag de Sony-software, de Diensten en de Inhoud enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden. Het is u niet toegestaan om iets wat u
kopieert van de Sony-software, de Diensten of de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot enige gegevens, teksten, software, gelijkenissen, foto’s,
afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio, muziek, geluid, video, berichten en tags voor eender welk commercieel of openbaar doeleinde of
bedrijfsdoeleinde te verdelen, ruilen, wijzigen, verkopen of over te dragen. Voor zover u voldoet aan de voorwaarden van deze EULA verleent Sony u het
niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om de functie Sony Entertainment Network te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten en de
Inhoud, zoals bepaald in deze EULA. Voorts gaat u ermee akkoord dat u de werking van de Sony-software, de Diensten of de Inhoud op geen enkele manier
zal onderbreken/storen of zal proberen te onderbreken/storen.
Indien u vermoedt dat uw werk gekopieerd werd op een manier die een schending vormt van het auteursrecht of dat uw intellectuele eigendomsrechten
op een andere manier werden geschonden, neem dan eerst contact op met de Derde Provider van de desbetreffende Dienst. Indien u geen contact kunt
opnemen met deze Derde Provider of indien de betrokken inhoud toebehoort aan Sony, kunt u contact opnemen met Sony (de contactgegevens worden
beschreven in de documenten die meegeleverd worden met het Sony-product) via een schriftelijke kennisgeving met de volgende informatie:
(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden in het belang van het auteursrecht of andere intellectuele
eigendomsrechten; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijke werk of andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat deze werd geschonden;
(c) een beschrijving van de betrokken Dienst en de locatie waar het volgens u geschonden materiaal zicht bevindt in deze Dienst, met genoeg details zodat
wij het materiaal kunnen terugvinden; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring van u dat u in goed vertrouwen gelooft dat het
betwiste gebruik niet toegelaten is door de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom, zijn bemiddelaar of de wet; en (f) een verklaring
door u op straffe van meineed dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of de
intellectuele eigendom of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

SCHADEVERGOEDING

ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO
De Sony-software is niet foutentolerant (“fault-tolerant”) en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online
bedieningsapparatuur in gevaarlijke situaties waarin faalveiligheid is vereist, zoals bij de besturing van kerninstallaties, navigatie- of communicatiesystemen
in de luchtvaart, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of bewapeningssystemen, waarbij het niet functioneren van de Sony-software
overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade tot gevolg zou kunnen hebben (“Activiteiten met een Hoog Risico”). SONY, ELK VAN ZIJN
DERDE LICENTIEGEVERS EN ELK VAN ZIJN RESPECTIEVELIJKE FILIALEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE OF
UITBREIDING VAN GESCHIKTHEID VOOR ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO AF.

BEPERKINGEN VOOR DE EXPORT VAN ENCRYPTIETECHNOLOGIE
De Sony-software en de Inhoud kunnen encryptietechnologie bevatten. U bevestigt dat er voor de uitvoer van de Sony-software of de Inhoud met
encryptietechnologie vanuit uw verblijfplaats of de daaropvolgende wederuitvoer van dergelijke software door een persoon die buiten uw verblijfplaats is
gevestigd, een licentie of toestemming nodig is van een overheidsinstantie. Door deze licentieovereenkomst te aanvaarden gaat u ermee akkoord om alle
toepasselijke exportwetten en -voorschriften voor de aankoop en het gebruik van het Sony-product dat wordt verworven, na te leven, inclusief maar niet
beperkt tot de voorschriften met betrekking tot de exportcontrole van de cryptografische items. Bovendien gaat u ermee akkoord om de Sony-software of
de Inhoud niet over te dragen of de overdracht ervan naar een verboden land of een land dat op een andere manier in strijd is met dergelijke beperkingen
of voorschriften niet toe staan.

AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK
ZELFS AL WORDT ER JURYRECHTSPRAAK TOEGEPAST VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING, DAN NOG ZIEN DE PARTIJEN HIERVAN AF VAN EEN
JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT AANGELEGENHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE EULA, VOOR ZOVER DIT
TOEGESTAAN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. Eender welke oorzaak van de betwisting die u hebt met betrekking tot de Diensten moet
aangevangen worden binnen één (1) jaar nadat de claim of de oorzaak van de betwisting zijn maximale omvang die toegelaten is onder de toepasselijke
wet bereikt. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen betreffende het tijdstip van de aanvang van acties (of het voorschrijven van een langere periode)
niet toegelaten. Deze beperking is dus mogelijk niet van toepassing op u.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST, KENNISGEVING, AFSTAND, SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE EN RECHTSGEBIED
Deze EULA, de beperkte garantie die wordt meegeleverd met het Sony-product, het op dat moment geldende privacybeleid van Sony en alle bijkomende
bepalingen en voorwaarden die worden gepost in de Diensten vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en Sony, met betrekking tot het
Sony-product, de Sony-software, de Diensten en de Inhoud. Elke kennisgeving door Sony kan uitgevoerd worden per brief, e-mail of door te posten in de
Diensten. Het niet afdwingen of uitoefenen van een recht of voorwaarde van deze EULA door Sony betekent niet dat Sony afstand doet van een dergelijk
recht of voorwaarde. Indien een deel van deze EULA wordt beschouwd als ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar, dan wordt deze bepaling in maximale
mate afgedwongen om de bedoeling van deze EULA zoveel mogelijk te behouden. Bovendien blijven de andere delen onverminderd van kracht. Voor zover
toegelaten door de wet wordt deze overeenkomst beheerd en opgesteld naar Japans recht.

DERDE BEGUNSTIGDEN
Elke Derde Licentiegever en Derde Provider wordt uitdrukkelijk beschouwd als een beoogde derde begunstigde van deze EULA en heeft het recht om de
naleving af te dwingen van elke toepasselijke voorwaarde van deze EULA met betrekking tot de software, dienst en inhoud op deze derde begunstigde.

In de mate waarin dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord om Sony en al zijn bemiddelaars, bestuurders, kaderleden,
werknemers, informatieverleners, licentiegevers en licentiehouders, filialen, inhoudproviders en rechtstreekse of onrechtstreekse moedermaatschappij(en)
(samen de “Gevrijwaarde Partijen” genoemd) te vergoeden, verdedigen en vrijwaren voor en tegen eender welke en alle aansprakelijkheden en kosten
(inclusief en zonder beperking de honoraria en kosten van advocaten) die de Gevrijwaarde Partijen oplopen met betrekking tot eender welke claim die
voortvloeit uit (i) een inbreuk of vermeende inbreuk door u van deze EULA op eender welke manier, (ii) de informatie die u hierbij naar Sony stuurt, (iii) een
inbreuk of vermeende inbreuk door u van een recht van een derde, (iv) alle schade veroorzaakt door of die wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door u
aan de Sony-software, de Diensten of de Inhoud. Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving moet Sony en/of de Gevrijwaarde Partij(en)
toestemming geven voor de raadsheer die u selecteert voor de verdediging of schikking van een claim, alvorens de raadsheer wordt aangenomen om u en
Sony en/of de Gevrijwaarde Partij(en) te vertegenwoordigen. U en uw raadsheer werken zoveel als redelijkerwijs vereist door de Gevrijwaarde Partij(en)
samen voor de verdediging of schikking van een claim. Sony en/of de Gevrijwaarde Partij(en) behouden zich het recht voor om, voor eigen rekening, de
exclusieve verdediging of schikking en de controle van een aangelegenheid die onderworpen is aan vergoeding door u op zich te nemen. U mag in geen
geval toestemmen met een vonnis, schikking, aanhangsel of voorrecht, of enige andere handeling die nadelig is voor het belang van Sony of een
Gevrijwaarde Partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony en/of de Gevrijwaarde Partij(en).

TERMIJN

DE FUNCTIE AUTOMATISCHE UPDATE / WIJZIGING VAN EULA WAT BETREFT DE DIENSTEN

KENNISGEVINGEN EN LICENTIES VOOR SOFTWARE

De Sony-software kan door Sony of derden van tijd tot automatisch worden bijgewerkt of anderszins worden gewijzigd, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,
om fouten te corrigeren, functies te verbeteren en beveiligingsfuncties te optimaliseren. Dergelijke updates of wijzigingen kunnen de aard van de functies
of andere aspecten van de Sony-software, met inbegrip van functies waarvan u wellicht afhankelijk bent, verwijderen of veranderen. U gaat er hierbij mee
akkoord dat dergelijke activiteiten naar eigen goeddunken van Sony kunnen plaatsvinden en dat Sony voorwaarden kan verbinden aan het voortgezet
gebruik van de Sony-software betreffende de volledige installatie of acceptatie van een dergelijke update of wijzigingen. Sony kan een deel, voorwaarde of
bepaling van de EULA zoals die van toepassing is op de Sony-software, de Diensten en/of de Inhoud op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande
kennisgeving aan u toevoegen, wijzigen of verwijderen. Alle toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen of alle voorwaarden die worden gesteld in de
functie van het Sony Entertainment Network zullen van toepassing zijn zodra ze worden gepost. Door gebruik te blijven maken van de Sony-software of de
toegang tot de Diensten, de Sony-inhouddiensten, de Inhoud en/of de Sony-inhoud nadat die is gepost, geeft u aan dat u deze accepteert. SONY KAN EEN
VAN DE DIENSTEN OF DE SONY-INHOUDDIENSTEN TIJDELIJK OF PERMANENT TOEVOEGEN, WIJZIGEN, ONDERBREKEN, VERWIJDEREN OF OPHEFFEN OP
EENDER WELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID. ONVERMINDERD ELK ANDER RECHT KAN SONY DEZE EULA, MITS
KENNISGEVING, ONMIDDELLIJK OPHEFFEN OF BEËINDIGEN WAT BETREFT DE DIENSTEN, DE SONY-INHOUDDIENSTEN, DE INHOUD EN/OF DE SONY-INHOUD
INDIEN U DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE EULA NIET NALEEFT. Sony kan juridische en technische middelen aanwenden om de schending van
deze EULA te vermijden en/of om deze EULA, inclusief en zonder beperking de onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de Diensten, af te dwingen
indien Sony naar eigen goeddunken vindt dat u deze EULA schendt.

Dit product bevat bepaalde open source of andere software die afkomstig is van derden en onderworpen is aan GNU General Public License(GPL), GNU
Library/Lesser General Public License(LGPL) en andere en/of bijkomende licenties voor auteursrechten, disclaimers en kennisgevingen. De exacte
bepalingen van GPL, LGPL en enkele andere licenties, disclaimers en kennisgevingen worden gereproduceerd in het menu van dit product.

Deze EULA treedt in werking tot ze wordt beëindigd. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze EULA, kan Sony deze EULA onmiddellijk beëindigen
door u een opzegging te bezorgen. In dat geval moet u de Sony-software en de bijbehorende documentatie en alle kopieën die u ervan gemaakt hebt,
vernietigen. Bovendien kan u bij beëindiging geen verhaal halen bij Sony, zijn filialen, zijn Derde Licentiegevers of zijn Derde Providers voor uw
onmogelijkheid om de Sony-software of de bijbehorende documentatie, de Diensten of de Inhoud te gebruiken.

UITSCHRIJVING VAN UW APPARAAT
Indien u uw Sony-product terugstuurt naar de plaats van aankoop, het overdraagt in overeenstemming met deze EULA of indien deze EULA wordt
beëindigd, gaat u ermee akkoord om: (i) het Sony-product uit te schrijven door elke en alle accounts die u hebt aangemaakt of waartoe u toegang hebt
genomen via het Sony-product te verwijderen; en (ii) het Sony-product terug te stellen naar zijn oorspronkelijke fabrieksinstellingen. U BENT ALLEEN
VERANTWOORDELIJK VOOR HET NALEVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ACCOUNTS DIE U HEBT BIJ DERDEN EN VAN DE GEBRUIKERSNAMEN EN
WACHTWOORDEN DIE GEPAARD GAAN MET UW GEBRUIK VAN HET SONY-PRODUCT.

Broncode voor deze uitvoerbare bestanden of bibliotheken zijn beschikbaar via de volgende link: http://oss.sony.net/Products/Linux/

KENNISGEVING VAN MP3
MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en patenten in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
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