NINTEX GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt: 1 april 2016
LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN ZIJ BELANGRIJKE
INFORMATIE BEVATTEN OMTRENT UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN
VERPLICHTINGEN. DEZE OMVATTEN VERSCHEIDENE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN EN
EEN ARTIKEL DAT HET HEERSENDE RECHT, RECHTSGEBIED EN LOCATIE VOOR
GESCHILLEN UITEENZET.
Beschrijving van diensten
Welkom op de website voor Nintex Global Ltd. en haar partners (“Nintex”). Via haar netwerk van online
middelen biedt Nintex u diverse hulpbronnen, waaronder informatiepagina's, downloadlocaties,
communicatiefora, ontwikkelaarstools en website API's (gezamenlijk de “Diensten”). De Diensten,
waaronder enige updates, verbeteringen, nieuwe functies, en/of de toevoeging van nieuwe
online middelen, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”).
Daarbij bent u, wanneer u een Nintex-product of Nintex-service aanschaft, onderworpen aan de regels,
richtlijnen, beleidslijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke aankoop. Bij het
gebruikmaken van bepaalde diensten zijn gebruikers onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of
regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten en die aanvullende algemene voorwaarden
kunnen bevatten. Alle dergelijke richtlijnen of regels zijn door middel van verwijzing hierin opgenomen.
Aanvaarding
Deze overeenkomst vormt de voorwaarden voor het verschaffen van materiaal op, gebruik van en
toegang tot de Diensten. Aangezien deze Voorwaarden uw wettelijke rechten beïnvloeden, dient u deze
zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met en stemt u
ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, het Nintex Beleid inzake intellectuele eigendom,
hier beschikbaar, en het Privacybeleid van Nintex, hier beschikbaar, welke hierin zijn opgenomen
door middel van verwijzing. Zie de toelichtingen op het Privacybeleid die betrekking hebben op de
verzameling en het gebruik van uw gegevens.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze voorwaarden of de daaropvolgende wijzigingen, heeft u als enige
beroepsmogelijkheid het stopzetten van uw gebruik van de Diensten.
Gebruik van de Diensten
U verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke, beperkte licentie op toegang en gebruik
van de inhoud en software voor informatie en andere inhoud met betrekking tot Nintex, haar producten en
diensten. U mag de Diensten gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan door Nintex.
Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, aanpassing, distributie, overdracht of herpublicatie van de
inhoud op deze website is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Nintex of in
deze Voorwaarden.
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Gedrag
Als een voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten, verzekert u Nintex dat u de Diensten niet zult
gebruiken voor elk doeleinde dat onwettig of verboden is uit hoofde van deze Voorwaarden, het
Privacybeleid van Nintex en het Nintex-beleid inzake Intellectuele Eigendom, en alle daaropvolgende
kennisgevingen. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die de Diensten zou kunnen
beschadigen, overbelasten of verstoren of die kunnen interfereren met het gebruik en genot van de
Diensten door een andere partij. U stemt ermee in om zich te houden aan alle van toepassing zijnde
wetten en voorschriften.
Nintex is niet verplicht om het gebruik van de Diensten door een gebruiker te controleren, Nintex behoudt
zich echter het recht voor om te allen tijde informatie te controleren, bewaren of bekend te maken, indien
dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van toepassing zijnde wet, voorschrift, juridische procedure of
overheidsverzoek. U zult Nintex schadeloosstellen indien Nintex lijdt aan verlies of schade of kosten
oploopt in verband met een schending van deze voorwaarden of elke andere wettelijke verplichting door
u of uw gebruik van of gedrag op de Diensten.
Indien u betrokken raakt in een schending van de systeembeveiliging, behoudt Nintex zich het recht voor
om uw gegevens aan de systeembeheerders van andere websites vrij te geven om hen te helpen bij het
oplossen van beveiligingsincidenten. Nintex behoudt zich het recht voor om volledig mee te werken met
rechtshandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen die ons verzoeken of ons de opdracht geven om de
identiteit te onthullen van iemand die e-mailberichten of publicaties plaatst of anderszins materialen ter
beschikking stelt die deze Voorwaarden zouden schenden.
Verklaringen; Garanties; Disclaimer
U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en controlepunten om aan uw
persoonlijke vereisten te voldoen voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het
voorzien van een middel buiten de Diensten voor het herstellen van eventueel verloren gegane
gegevens. Nintex aanvaardt geen aansprakelijkheid en draagt geen risico voor uw gebruik van
het internet.
UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN ALS
“ZODANIG” AANGEBODEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. NINTEX
WIJST ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK. NINTEX
GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIE OF INHOUD IN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF
FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE DIENSTEN OF DE
SERVERS DIE DE DIENSTEN BESCHIKBAAR STELLEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE
SCHADELIJKE COMPONENTEN. NINTEX GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN UITSPRAKEN
OVER HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN GEBRUIK, VAN DE DIENSTEN TEN AANZIEN VAN
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE DIENSTEN KUNNEN
TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF SCHRIJFFOUTEN BEVATTEN EN NINTEX KAN TE
ALLEN TIJDE VERANDERINGEN OF VERBETERINGEN AANBRENGEN. U, EN NIET NINTEX, BENT
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN AL HET BENODIGDE ONDERHOUD,
REPARATIE OF CORRECTIE IN HET GEVAL VAN VERLIES OF SCHADE AAN UW OF UW
EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE
INHOUD DAAROP.
Geen advies of informatie, schriftelijk of mondeling, verkregen door u uit de Diensten of enig materiaal of
inhoud beschikbaar via de Diensten, creëert een garantie met betrekking tot Nintex of de Diensten die
niet uitdrukkelijk is vermeld in deze voorwaarden.
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Beperkingsaansprakelijkheid
NINTEX, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS,
SERVICEPROVIDERS, INHOUDSAANBIEDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS,
FUNCTIONARISSEN EN BESTUURDERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE, GEVOLG-, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE OF
ANDERE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST OF INKOMSTEN,
PRETIUM DOLORIS, EMOTIONEEL LEED OF SOORTGELIJKE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF
VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF UITVOERING VAN DE DIENSTEN, MET DE
VERTRAGING OF HET VERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE LEVERING VAN
DIENSTEN OF NIET-LEVERING VAN DE DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, HETZIJ UIT
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
ANDERSZINS, ZELFS INDIEN NINTEX IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN
SCHADE. In alle gevallen zal Nintex niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies die niet
redelijkerwijs voorzienbaar was of die voortvloeit uit een gebeurtenis buiten haar redelijke controle.
Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor
gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing
op u.
Uitsluitend algemene informatie - niet-adviserend
Het materiaal op de Diensten verstrekt uitsluitend algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies en
mag niet als zodanig worden beschouwd. U dient zelf navraag te doen en onafhankelijk advies in te
winnen die van toepassing zijn op uw specifieke situatie voordat u enige beslissingen neemt. Al het
materiaal op de Diensten wordt te goeder trouw aangeboden en het gebruik daarvan is geheel op
eigen risico.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, audio, clips, video, foto’s en
software, inclusief de samenstelling daarvan (dat wil zeggen de verzameling, samenstelling en
assemblage) is auteursrechtelijk beschermd en, tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald of anderszins vermeld
op de Diensten, is gebruik daarvan uitsluitend voor uw eigen persoonlijke referenties. Behalve de
voorlopige kopie die in de cache van uw computer wordt opgeslagen en een enkele permanente kopie
voor uw eigen referentie, mag het materiaal niet anderszins worden gebruikt, gekopieerd,
gereproduceerd, gepubliceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem, aangepast of overgedragen in welke
vorm dan ook of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk (behalve waar dergelijk gebruik een
eerlijke transactie vormt in het kader van de Copyright Act), zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nintex. U mag geen enkel deel van het materiaal op de Diensten gebruiken om uw
eigen publicaties, website, of andere distributiemiddelen op te richten en te onderhouden, of bij de
ondersteuning om het voorgaande op te richten en te onderhouden.
Kennisgevingen en procedures voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op
het auteursrecht
In overeenstemming met 17 U.S.C. sectie 512(c)(2), dienen kennisgevingen of vermeende inbreuken op
auteursrecht onder de Amerikaanse auteursrecht verstuurd te worden naar de aangewezen
vertegenwoordiger van de Serviceprovider. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN AAN DE
VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.
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Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijke materiaal zonder uw toestemming is geplaatst op de
Diensten, neem dan contact op met onze Auteursrechtenagent en meld de volgende informatie:
•
•
•

•
•

•

Uw postadres, telefoonnummer en uw e-mailadres;
Een beschrijving van het auteursrechtelijke werk dat volgens u geschonden is;
Een beschrijving van het materiaal op de Diensten dat volgens u inbreuk doet op uw
auteursrechtelijke werk en diens locatie, met genoeg details dat we het kunnen vinden op
de Diensten;
Een verklaring door u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik in kwestie niet is
geautoriseerd door de houder van het auteursrecht, haar vertegenwoordiger of de wet;
Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat (a) de informatie in deze kennisgeving
accuraat is en (b) dat u de houder bent van het auteursrecht op het materiaal waarop volgens u
inbreuk is gemaakt of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht te handelen; en
Uw fysieke of elektronische handtekening.

Onze Auteursrechtenagent is te bereiken op:
Jeffrey A. Christianson
Chief Legal Officer
Nintex
10800 NE 8th Street, Suite 400
Bellevue, WA 98004
E-mail: jeff.christianson@nintex.com
Telefoon: +1 (425) 324 2400
Fax: +1 (425) 458 0105
Er zijn juridische gevolgen voor het indienen van frauduleuze of te kwader trouwe kennisgevingen of
tegenberichten inzake auteursrecht. Zorg ervoor dat wat u beweert nauwkeurig is voordat u het indient bij
onze Auteursrechtenagent.
Handelsmerken
De handelsmerken vermeld op de pagina Nintex Intellectuele Eigendom zijn geregistreerde
handelsmerken van Nintex UK Ltd. Alle andere vermelde handelsmerken op of weergegeven op de
Diensten zijn van derde partijen en zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets weergegeven
op de Diensten moet worden beschouwd als het verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van
een logo, uitgaverechten of merktekens, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
betreffende eigenaar. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.
Diensten van derden
De Diensten kunnen links naar andere websites bevatten, welke niet worden beheerd door of verbonden
zijn aan Nintex. Links naar dergelijke websites worden aangeboden als een dienst voor gebruikers en
worden niet door ons onderschreven of zijn niet aan ons verbonden. Nintex heeft niet alle dergelijke
websites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Nintex is niet
verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf enige gelinkte websites.
De links worden gebruikt en websites van derden worden geopend op eigen risico van de gebruiker en
Nintex geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze
links of de websites die gehyperlinkt zijn aan de Diensten. Nintex biedt links uitsluitend voor uw gemak en
het opnemen van een link naar een website van derden betekent niet dat wij de inhoud van die website
onderschrijven of dat we verbonden zijn aan de exploitanten van de website.
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Exportcontrole en beperkte landen
U mag de Diensten niet gebruiken, uitvoeren, opnieuw uitvoeren, invoeren of overdragen, tenzij dit
goedgekeurd is door de Amerikaanse wet, de wetten van het rechtsgebied waarin u de Diensten hebt
aangeschaft en enige andere van toepassing zijnde wetten. In het bijzonder, maar zonder beperking,
mogen de Diensten niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd: (a) naar landen onder Amerikaanse
embargo; of (b) naar personen die zijn opgenomen in de lijst van het Amerikaanse Treasury Department
(ministerie van financiën) van Specially Designated Nationals of personen die zijn opgenomen in de
Entity List of in de lijst van de Amerikaanse Department of Commerce (ministerie van economische
zaken) van Denied Persons. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat: (i) u
noch uw verblijfplaats zich bevindt in een land onder Amerikaanse embargo of dat door de Amerikaanse
overheid is aangewezen als een land dat “terreur steunt” en (ii) u op geen enkele Amerikaanse lijst staat
van verboden of beperkte partijen. U zult geen gebruikmaken van de Diensten voor doeleinden die
verboden zijn uit hoofde van Amerikaanse of internationale wetten.

Nintex XchangeTM en Nintex Connect Bijzondere Voorwaarden
Nintex XchangeTM is een online catalogus van templates, applicaties en downloadbare oplossingen die
interopereerbaar is met het Nintex-platform. Nintex Xchange staat onder andere toe dat gebruikers die
applicaties uittesten, beoordelen en installeren.
Nintex Connect, te vinden op community.nintex.com, is een online gemeenschap van partners, klanten
en Nintex liefhebbers. Zij gebruiken de website om productinformatie en handleidingen te vinden en om
vragen te stellen, oplossingen te vinden en kennis te delen over hoe ze optimaal gebruik kunnen maken
van het Nintex Workflow Platform.
Disclaimer
De meeste activa en inhoud op Nintex Xchange en Nintex Connect (gezamenlijk de
“Communicatiediensten”) worden geplaatst door andere partijen dan wij. Die inhoud van een derde partij
is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opsteller van die inhoud. Nintex is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van een derde partij, ongeacht het feit of Nintex dergelijke inhoud heeft beoordeeld
of aangepast.
U STEMT ERMEE IN DAT U ALLE RISICO'S DRAAGT DIE BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK
VAN OF VERTROUWEN OP APPLICATIES EN INHOUD OP DE COMMUNICATIEDIENSTEN,
ONGEACHT WIE DIE INHOUD HEEFT OPGESTELD (INCLUSIEF ONZE WERKNEMERS, PARTNERS,
AANGESLOTENEN OF MODERATORS).
DE ACTIVA EN INHOUD OP OF BESCHIKBAAR VIA DE COMMUNICATIEDIENSTEN KUNNEN
ONJUISTHEDEN OF SCHRIJFFOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN REGELMATIG
TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE DIE HIERIN IS VERVAT. NINTEX MAG TE ALLEN TIJDE
VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE COMMUNICATIEDIENSTEN. OP
ADVIES DAT IS ONTVANGEN VIA DE COMMUNICATIEDIENSTEN MAG NIET WORDEN
VERTROUWD VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN
EN U DIENT EEN GESCHIKTE DESKUNDIGE RAAD TE PLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES DAT
VAN TOEPASSING IS OP UW SITUATIE.
ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE COMMUNICATIEDIENSTEN, OF MET
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN
DE COMMUNICATIEDIENSTEN TE STAKEN.
Toegang tot Diensten en wachtwoorden
Om toegang te verkrijgen tot de Diensten of enkele van de gerelateerde diensten of hulpbronnen, kunt u
worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie op te geven. Het is een
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voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten dat de informatie die u verstrekt juist, recent en volledig is
en dat u zich zult houden aan deze voorwaarden. Indien Nintex van mening is dat de informatie die u
hebt verstrekt niet juist, recent of volledig is of dat u een bepaling van deze Voorwaarden hebt
geschonden, heeft zij het recht om, geheel naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Diensten of de
diensten van onze derde partij servicepartners, indien van toepassing, op te schorten, of om uw
gebruikersaccount tijdelijk op te schorten of permanent te verwijderen.
Alle wachtwoorden zijn uitsluitend voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging
van uw wachtwoord en account. Nintex is gerechtigd om uw wachtwoord te controleren en, indien zij
nodig acht, u verzoeken om dit te wijzigen. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie
als onderdeel van beveiligingsprocedures kiest of krijgt, dient u deze niet aan een andere persoon of
entiteit te onthullen. U erkent ook dat uw account persoonlijk is en u gaat ermee akkoord dat u geen
toegang tot de Diensten verleent aan een andere persoon, door middel van uw gebruikersnaam of
wachtwoord of een andere veiligheidsinbreuk. Bovendien stemt u ermee in dat u zich afmeldt na het eind
van iedere sessie.
U bent ook volledig verantwoordelijk voor enige en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
U stemt ermee in om Nintex onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of
enige andere beveiligingsschending. Nintex zal niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies dat u oploopt
als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders. U mag nooit het account
van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.
Gebruik van Communicatiediensten
De Communicatiediensten kunnen e-maildiensten, prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, fora,
gemeenschappen en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die ontwikkeld zijn zodat u
kunt communiceren met anderen. U stemt ermee in om de Communicatiediensten uitsluitend te
gebruiken om berichten en materiaal die geschikt zijn en verbonden zijn aan de betreffende
Communicatiedienst te plaatsen, versturen of verzenden.
Nintex is niet verplicht om de Communicatiediensten te controleren. Nintex behoudt zich echter het recht
voor om, naar eigen goeddunken, materiaal dat is geplaatst op een Communicatiedienst te controleren
en te verwijderen. Nintex behoudt zich het recht voor de toegang tot de Communicatiediensten op elk
gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen.
Als voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat bij het gebruikmaken van de Diensten u:
•

•

•

•

Geen illegale activiteiten uitvoert of stimuleert, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op
intellectuele eigendom of om gedrag te vertonen dat volgens Nintex kwetsend of
aanstootgevend is;
Geen informatie, onderwerp, naam of materiaal die volgens Nintex kwetsend, lasterlijk,
buitensporig gewelddadig, intimiderend, vulgair, obsceen, onzedelijk, wellustig, verwerpelijk is of
die belastert, misbruikt, kwelt, stalkt, bedreigt of anderszins in strijd is met de wettelijke rechten
(zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen, overdraagt, publiceert, plaatst, uploadt,
distribueert of verspreidt;
Zich niet inmengt in enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven, junkmail, spam of
andere gedupliceerde of ongewenste berichten (commercieel of anderszins) en deze
niet bevordert;
Geen enkele vorm van virussen, Trojaans paarden, wormen, tijdbommen, cancelbot, corrupte
bestanden, schadelijke code of een andere vergelijkbare software of programma's die de werking
van een computer van iemand anders of eigendom van een ander kunnen beschadigen, uploadt
of overdraagt;
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

De juiste werking van de Diensten niet probeert te reverse-engineeren of in gevaar te brengen, of
anderszins de broncode van de software probeert af te leiden (inclusief de tools, methodes,
processen en infrastructuur) welke ten grondslag ligt aan de Diensten en deze mogelijk maakt;
Geen toegang probeert te verkrijgen tot delen van de Diensten waartoe u geen toegangsrechten
hebt of dat u geen materialen, inhoud of informatie verkrijgt of probeert te verkrijgen via andere
manieren die niet bewust beschikbaar worden gesteld of aangeboden worden via de Diensten;
Geen automatische of handmatige tools, software of processen gebruikt om informatie te zoeken
en te verzamelen vanuit de Diensten, inclusief informatie over personen, waaronder emailadressen, tenzij deze beschikbaar worden gesteld als een functie van Nintex (bijvoorbeeld
een zoekfunctie) of op enige wijze interfereert met het goed functioneren van de Diensten;
De Diensten niet gebruikt op een manier die de Diensten zou kunnen beschadigen, overbelasten
of verstoren of die kunnen interfereren met het gebruik en genot van de Diensten door een
andere partij;
Geen goederen of diensten voor welk zakelijk doel dan ook adverteert of aanbiedt om te
verkopen, tenzij het deel van de Diensten een dergelijk bericht specifiek toestaat;
Geen bestand downloadt dat geplaatst is door een andere gebruiker op de Diensten, waarvan u
weet, of redelijkerwijs zou kunnen vermoeden, dat ze niet mogen worden gekopieerd,
weergegeven, uitgevoerd en/of gedistribueerd op zodanige wijze;
Geen auteursrechtelijke managementsinformatie vervalst of verwijdert, zoals
auteursaanduidingen, juridische of andere kennisgevingen of ander materiaal in een
geüpload bestand;
Geen lijst, of een deel van een lijst, van gebruikers van de Diensten of andere gebruikers of
gebruiksinformatie gebruikt, downloadt of anderszins kopieert of levert (al of niet tegen betaling)
aan enige persoon of entiteit;
niet de Diensten cobrandt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bevoegde
vertegenwoordiger van Nintex. Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent “co-branden”
het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of andere middelen van toekenning of
identificatie van een partij, op een wijze die redelijkerwijs de gebruiker de indruk kan geven dat
een dergelijke andere partij het recht heeft om de Diensten of inhoud die toegankelijk is op of via
de Diensten weer te geven, te publiceren of distribueren; of
Enige van toepassing zijnde wetten of voorschriften niet schendt.

Nintex behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie te onthullen, zoals Nintex noodzakelijk
acht om te voldoen aan een van toepassing zijnde wet, voorschrift, juridisch proces of overheidsverzoek,
of om naar eigen goeddunken informatie of materialen te bewerken, weigeren om te plaatsen of
te verwijderen.
Wees altijd voorzichtig met het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw
kinderen op iedere Communicatiedienst. Nintex beheert of onderschrijft geen inhoud, berichten of
informatie gevonden op iedere Communicatiedienst en daardoor aanvaardt Nintex specifiek geen
aansprakelijkheid ten opzichte van de Communicatiediensten en enige acties als gevolg van uw
deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen bevoegde woordvoerders van
Nintex en hun opvattingen weerspiegelen niet altijd de opvattingen van Nintex.
Materialen geüpload op de Communicatiediensten kunnen onderworpen zijn aan vermelde beperkingen
wat betreft verbruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk voor het respecteren van
dergelijke beperkingen in het geval u materialen downloadt.
Beëindiging/toegangsbeperking
Nintex behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot Nintex Xchange en de
gerelateerde diensten of een deel daarvan, te allen tijde en zonder kennisgeving te beëindigen.
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Materialen verstrekt aan Nintex of geplaatst op een Nintex website
Nintex claimt geen eigendom van materialen die u verstrekt aan Nintex (inclusief feedback en suggesties
met betrekking tot Nintex Xchange, Nintex Connect of ander Nintex materiaal geplaatst op de website) of
plaatst, uploadt, invoert of indient op enig deel van de Diensten of de gerelateerde diensten voor
herziening door het grote publiek, of door de leden van een openbare of privégemeenschap (een
“Inzending” en gezamenlijk “Inzendingen”). Echter, door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of
indienen (“Posting”) van uw Inzending, begrijpt en erkent u dat u een licentie geeft onder uw intellectuele
eigendomsrechten aan alle bevoegde gebruikers, inclusief het recht om te downloaden, kopiëren,
aanpassen, distribueren en opnieuw te plaatsen, tenzij de projectlicenties anderszins bepalen. Daarbij
verleent u aan Nintex alle benodigde rechten om uw Inzending(en) beschikbaar te stellen op deze
website en om verbeteringen aan te brengen aan Nintex Xchange op basis van uw suggesties. Nintex
beheert, herziet, reviseert, onderschrijft of distribueert geen Inzendingen van derde partijen. Nintex host
Nintex Xchange uitsluitend als een website voor webopslag, als een dienst voor de
ontwikkelaarsgemeenschap.
NINTEX GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE GEGEVENS DIE WORDEN INGEDIEND
WORDEN BEWAARD VOOR EEN BEPAALDE PERIODE EN U STEMT ERMEE IN OM OP UW
SERVERS KOPIEËN TE BEWAREN VAN AL UW INZENDINGEN.
Er wordt geen vergoeding uitgekeerd ten aanzien van het gebruik van uw Inzending. Nintex is in geen
geval verplicht om een Inzending die u verstrekt te plaatsen of te gebruiken, en Nintex mag te allen tijde
en naar eigen goeddunken een Inzending verwijderen.
Door een Inzending te plaatsen verklaart en garandeert u dat u de rechten op uw Inzending bezit of
beheert, zoals beschreven in deze Voorwaarden, inclusief zonder beperking alle benodigde rechten die
nodig zijn om de Inzending(en) te verstrekken, plaatsen, uploaden, in te voeren of in te dienen.
In aanvulling op de bovenstaande verklaring en garantie, verklaart en garandeert u, door het plaatsen van
Inzendingen die afbeeldingen, foto's, of die anderszins geheel of gedeeltelijk grafisch zijn
(“Afbeeldingen”), dat:
•

•
•

U de auteursrechthebbende bent van dergelijke Afbeeldingen, of dat de auteursrechthebbende
van dergelijke Afbeeldingen u toestemming heeft verleend om dergelijke Afbeeldingen of enige
inhoud en/of afbeeldingen op dergelijke Afbeeldingen te gebruiken, overeenkomstig de manier en
het doel van uw gebruik en zoals anderszins veroorloofd door deze Voorwaarden en de Diensten;
U hebt de benodigde rechten om licenties en sublicenties te verlenen die beschreven worden in
deze Voorwaarden; en
Dat iedere persoon die wordt uitgebeeld op dergelijke Afbeeldingen zijn of haar toestemming
heeft gegeven voor het gebruik van dergelijke Afbeeldingen, zoals uiteengezet in deze
Voorwaarden, inclusief, bijvoorbeeld, en niet als beperking, de distributie, openbare weergave en
reproductie van dergelijke Afbeeldingen.

Door Afbeeldingen te plaatsen, verleent u (a) aan alle leden van uw privégemeenschap (voor iedere
Afbeelding die beschikbaar is op dergelijke privégemeenschap) en/of (b) het grote publiek (voor iedere
Afbeelding beschikbaar op de Diensten, anders dan een privégemeenschap), toestemming om uw
Afbeeldingen te gebruiken in verband met het gebruik, zoals toegestaan door deze
Gebruiksvoorwaarden, van de Diensten (inclusief, bijvoorbeeld, en niet als beperking, het maken van
afdrukken en geschenkitems met dergelijke Afbeeldingen) en inclusief, zonder beperking, een nietexclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om: uw Afbeelding(en) te kopiëren, distribueren, over te
dragen, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, reproduceren, bewerken, vertalen en
herformatteren zonder dat uw naam op de Afbeelding(en) staat, evenals het recht om dergelijke rechten
in sublicentie te geven aan een leverancier van de Diensten. De licenties die zijn verleend in de
voorgaande zinnen voor Afbeeldingen zullen eindigen op het moment dat u dergelijke Afbeeldingen
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volledig van de Diensten hebt verwijderd, dergelijke beëindiging zal niet van invloed zijn op de licenties
verleend in verband met dergelijke Afbeeldingen, vóórdat u volledig dergelijke Afbeeldingen verwijdert. Er
wordt geen vergoeding uitgekeerd ten aanzien van uw Afbeelding(en).
Beleid inzake ongevraagde idee-inzending
Nintex noch haar werknemers accepteert of overweegt ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe
reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen
marketingplannen of nieuwe productnamen. Verstuur geen originele kunstwerken, monsters, demo’s of
andere werken. Het uitsluitende doel van dit beleid is om potentiële misverstanden of geschillen te
voorkomen in het geval de producten of marketingstrategieën overeenkomsten lijken te vertonen met
ideeën die verstuurd werden naar Nintex. Indien, ondanks ons verzoek om ons geen ongevraagde ideeën
en materialen te versturen, u deze toch naar ons toestuurt, dient u te begrijpen dat Nintex geen garantie
geeft dat uw ideeën en materialen als gevoelig of vertrouwelijk zullen worden behandeld.
Service-updates
De Diensten kunnen van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Deze updates kunnen tijdelijk het gebruik van de
Diensten onderbreken en zijn ontwikkeld om onze Diensten te verbeteren, uit te breiden en verder te
ontwikkelen en kunnen in de vorm zijn van probleemoplossingen, verbeterde functies, nieuwe
serviceaanbiedingen en bijgewerkte Diensten. U gaat ermee akkoord om dergelijke updates te ontvangen
als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.
Algemeen
Deze Voorwaarden en enige geschillen uit hoofde van of verband houdend met deze Voorwaarden en/of
het Privacybeleid van Nintex zijn onderworpen aan de Amerikaanse federale wet en de wetten van de
staat Washington. Gebruik van de Diensten is niet veroorloofd in een rechtsgebied waarin geen
uitvoering wordt gegeven van al de bepalingen van deze Voorwaarden, inclusief zonder beperking
dit deel.
U gaat akkoord dat er geen joint venture, samenwerking, dienstverband of agentschapsrelatie bestaat
tussen u en Nintex als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden van de Diensten. U stemt er verder mee in
dat de Voorwaarden geen rechten ten behoeve van derden creëert die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen.
Indien enig deel van deze voorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden volgens de van
toepassing zijnde wet, inclusief, maar niet beperkt tot de bovenstaande garantiedisclaimers en
beperkingen van de aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht
vervangen te zijn door een geldige, onuitvoerbare bepaling die het meest overeenkomt met de strekking
van de originele bepaling en de rest van de voorwaarden blijven van kracht.
Tenzij specifiek anderszins bepaald hierin, vormen de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen de
gebruiker en Nintex ten aanzien van de Diensten en vervangt het alle eerdere en gelijktijdige
communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Nintex,
ten opzichte van de Diensten.
Een gedrukte versie van deze voorwaarden en van enige gedane mededeling in elektronische vorm is
toelaatbaar in juridische of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze
voorwaarden in dezelfde mate en conform dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en
dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm worden gegenereerd en bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke
wens van de partijen dat deze voorwaarden en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld
worden in het Engels.
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Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden
Nintex behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en verklaringen op basis waarvan de
Diensten worden aangeboden, te wijzigen. Uw voortdurende gebruik van de Diensten bevestigt uw
instemming met de gewijzigde voorwaarden, bepalingen en verklaringen.
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