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GEBRUIKSRECHT OVEREENKOMST EINDGEBRUIKER (EULA) 

Deze Individuele Eindgebruikersovereenkomst (End User License Agreement (EULA) bevat de beperkte 
voorwaarden voor het gebruik door Eindgebruiker van het Product van Parantion, dat u bent aangegaan bij het 
in gebruik nemen van uw account. Het bestaat uit computer programmatuur/dienst en daaraan gerelateerde 
dragers en gedrukte documentatie, en dat eventueel online of elektronische documentatie bevat (‘Product’). 
Door het Product of onderdelen ervan in gebruik te nemen, te kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u 
ermee in aan de bepalingen van deze Individuele Eindgebruikersovereenkomst gebonden te zijn. Deze 
overeenkomst gaat u aan met Parantion Groep B.V., hierna te noemen ‘Rechthebbende’. 

1. GBRUIKSRECHT 

U bent zich bewust dat de looptijd van uw licentie overeenkomt met de in de, bij deze licentie behorende 
Service overeenkomst gestelde looptijd. 

2. GEBRUIK. 

a. U mag het product slechts gebruiken voor die doelstellingen welke zijn genoemd in de in artikel 1 genoemde 
service overeenkomst. Ander gebruik dan hiervoor bedoeld is strijdig met de voorwaarden van deze Individuele 
Eindgebruikersovereenkomst.  

b. Parantion is niet verantwoordelijk voor iedere handeling, bewerking of gebruik van content, inclusief het 
delen of misbruiken ervan. Gebruik geen content waarvan u niet zeker bent of u toestemming hebt van de 
eigenaar om dit te gebruiken of bij wet is toegestaan deze content te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk 
voor gevolgen van het gebruik van uw content. 

c. In geval van misbruik of het vermoeden daarvan, kan Parantion op verzoek van derden uw content reviewen 
en eventueel verwijderen. 

d. Onder content in bovengenoemde artikelen, wordt eveneens verstaan verwijzingen naar content van 
derden. 

e. Eindgebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor verantwoord gebruik van de software of dienst. 
Eindgebruiker is verplicht melding te maken bij Parantion van buitengewoon gebruik van de software of dienst. 
Onder buitengewoon gebruik wordt verstaan downloads, uploads, bewerkingen of vergelijkbare acties op grote 
hoeveelheden gebruikers of data; inlog of invul acties met meer dan 1000 gebruikers of respondenten tegelijk 
en verzendacties van meer dan 10.000 stuks. Indien noodzakelijk behoudt Parantion zich het recht voor om een 
actie op een ander tijdstip in te plannen. Indien een actie, vallend onder buitengewoon gebruik, niet is gemeld 
bij Parantion behoudt Parantion zich het recht voor om de actie op te schorten, dan wel te beëindigen. 

3. MISBRUIK. 

Het Product mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de doelstelling zoals hierboven beschreven. 
Onder misbruik wordt verstaan, alles wat hiermee niet in overeenstemming is. Expliciet onder misbruik wordt 
verstaan, alle wettelijke bepalingen ten aanzien van privacy, en bepalingen in het kader van de telecomwet of 
andere van belang zijnde wetgeving. Eveneens wordt onder misbruik verstaan het moedwillig invoeren van 
gegevens, data of karakters, waarvan het vermoeden kan bestaan dat deze schadelijk kunnen zijn voor de 
software, de afhandeling van de gegevens en het functioneren van de software. Tevens gaat u ermee akkoord 
dat indien er schade ontstaat, in welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van uw handelen, dit op u kan worden 
verhaald. 

Expliciet onder misbruik gelden aanvullend de volgende voorwaarden: 

a. Eindgebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of 
(telecommunicatie-)infrastructuren (van andere Eindgebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan 
overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere Eindgebruikers) worden veroorzaakt. Indien het 
elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten 
(rand)apparatuur van Instelling, is Instelling verplicht de door Rechthebbende te geven redelijke instructies op 
te volgen; 

b Eindgebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten 
weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Rechthebbende en/of 
derden onrechtmatig is; 

c Eindgebruiker is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen 
aan de door Rechthebbende voorgeschreven minimale systeemeisen; 
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d Eindgebruiker zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, 
telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en 
onrechtmatig gebruik door derden; 

e Eindgebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van 
de) Dienst kunnen beschadigen; 

f Eindgebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of 
trachten te doorbreken; 

g Eindgebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud 
(spam) verzenden; 

h Eindgebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens 
toestemming; 

i Eindgebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of 
verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur 
van de Dienst; 

j Eindgebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming 
binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken); en 

k Eindgebruiker zal informatie en gegevens die van Rechthebbende wordt ontvangen in  het kader van de 
Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik in zijn interne 
bedrijfsvoering. Het delen of doorlijnen van gegeven naar andere bedrijven is niet toegestaan.  

4. VERHUUR EN OVERDRACHT. 

U mag het Product niet uitlenen, veerhuren of lease geven. Uw recht op grond van deze Individuele 
Eindgebruikersovereenkomst is persoonlijk en u mag het niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of 
uw inlogcodes aan derden verstrekken.  

5. AUTEURSRECHT 

Het eigendom van, de auteursrechten op het Product (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto’s, 
animatie, video, klank, muziek, tekst en ‘applets’ die in het Product zijn verwerkt), de begeleidende 
documentatie, en alle exemplaren van het Product, berusten bij Rechthebbende. Het Product wordt 
beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Derhalve dient u het Product te 
behandelen zoals alle andere materialen waarop auteursrechten rusten.  

6. KOPIEREN 

U zult op geen enkele wijze actief of passief betrokken zijn bij het kopiëren en/of anderszins verveelvoudigen of 
overdragen aan enige derde van het Product.  

7. ONDERSTEUNING. 

Het recht op productondersteuning door Rechthebbende staat beschreven in de service overeenkomst. 

8. BEPERKING GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

Rechthebbende wijzen alle garanties af, zowel uitdrukkelijk als impliciet, daaronder mede begrepen maar niet 
beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde 
toepassing. Rechthebbende is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen maar niet 
beperkt tot winstderving of verlies van informatie, bedrijfsonderbreking of ander geldelijk verlies, ook indien 
Rechthebbende op de hoogte gesteld is van het risico van dergelijke schade.  

9. In geval van overtreding van enige bepaling van deze Individuele Eindgebruikersovereenkomst is 
Rechthebbende gerechtigd jegens u nadere maatregelen te treffen waaronder een passende 
schadevergoeding. 

10. U stemt in met het door Rechthebbende doen administreren van deze Individuele 
Eindgebruikersovereenkomst, waartoe Rechthebbende voorkomende persoons- en andere gegevens zal 
mogen verwerken in een daartoe door Rechthebbende aan te maken bestand.  

 


