CONTOUR DIABETES-app – Licentieovereenkomst voor eindgebruikers
Laatst bijgewerkt: 1 maart 2019
Deze mobiele CONTOUR™DIABETES-applicatie is ontwikkeld en wordt beheerd door Ascensia
Diabetes Care Holdings AG, gevestigd te Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazel, Zwitserland
('Ascensia', 'wij', 'we' of 'ons/onze').
De licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End User License Agreement, 'EULA' of 'Licentie') is
een wettelijke overeenkomst tussen u, de 'Gebruiker' en Ascensia, die uw gebruik van de App
beheert. 'App' betekent de software van de mobiele CONTOUR™DIABETES-applicatie, alle inhoud,
hulpmiddelen, helpdocumentatie en alle diensten die Ascensia controleert en die in verband met de
App worden aangeboden (samen de 'Diensten'). Het gebruik van deze App, met inbegrip van het
openen, doorzoeken of registreren voor het gebruik van deze App, is onderworpen aan de volgende
EULA (en de documenten waar deze naar verwijst).
DOOR OP AANVAARDEN TE KLIKKEN (I) GEEFT U TE KENNEN DAT UW HANDELING
BEDOELD IS ALS EEN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING VAN DEZE LICENTIE MET
DEZELFDE KRACHT EN HETZELFDE GEVOLG ALS EEN SCHRIFTELIJKE HANDTEKENING, (II)
VERKLAART EN WAARBORGT U DAT U MEERDERJARIG BENT EN BEVOEGD OM MET DEZE
LICENTIE IN TE STEMMEN EN (III) VERKLAART EN WAARBORGT U DAT UW REGISTRATIE
EN GEBRUIK VAN DEZE APP VOLDOEN AAN ALLE OP U TOEPASSELIJKE WETTEN EN
REGLEMENTEN.
Deze App kan gebruikt worden op iOS (Apple)- en Android (Google)-smartphones, maar is mogelijk
niet compatibel met alle versies van de besturingssystemen. Controleer voor het downloaden de
compatibiliteit met uw besturingssysteem en telefoon. Deze App is compatibel met het CONTOUR™
portfolio bloedglucosemeters ('Contour™ verbonden meter') en andere Bluetooth-apparaten of andere
producten die als compatibel met de Contour App worden aangeduid.
1.
Licentie. De App, met inbegrip van de applicatiesoftware en de bijbehorende
helpdocumentatie die door Ascensia worden verstrekt, kan worden gedownload en geïnstalleerd op
een of meer mobiele apparaten voor gebruik met een Contour verbonden meter, met inbegrip van alle
hulpmiddelen, helpdocumentatie en updates. Op voorwaarde dat u deze EULA blijft naleven, verleent
Ascensia u een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare,
herroepbare licentie voor het gebruik van één exemplaar van de App en alle bijbehorende
helpdocumentatie per mobiel apparaat dat u bezit of controleert, voor uw persoonlijke, nietcommerciële gebruik voor wettige doeleinden gedurende de Licentietermijn. Deze App wordt door
Ascensia in licentie gegeven, niet verkocht, uitsluitend voor gebruik volgens deze Licentie, en
Ascensia behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. Ascensia blijft
eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen op en in deze App. Met uitzondering van de
beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk in deze EULA worden toegestaan, verleent niets in deze
EULA u of een andere derde partij door implicatie, afstand, uitsluiting of anderszins intellectuele
eigendomsrechten of andere rechten of aanspraken op of belangen in het intellectuele eigendom van
Ascensia.
Deze App kan softwarecomponenten van derde partijen bevatten of inhouden die meestal gratis
beschikbaar zijn onder licenties die de ontvangers uitgebreide rechten verlenen om ze te kopiëren, te
wijzigen en te distribueren ('Open Source-componenten'). Hoewel u deze App volgens de
voorwaarden van deze EULA ontvangt, kan niets in deze EULA worden geacht u te beletten, te
beperken of anderszins te verhinderen dergelijke Open Source-componenten te verkrijgen volgens de
toepasselijke licenties van derde partijen, of uw gebruik van Open Source-componenten te beperken.
2.
Toegelaten toepassingen en beperkingen van de App. Deze App is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk en particulier gebruik. U mag deze App gebruiken met meer dan één Contour
verbonden meter waarvoor u een gebruikersaccount hebt. Het is niet toegestaan deze App of de
helpdocumentatie geheel of gedeeltelijk te distribueren, te verhuren, te leasen of anderszins aan
derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascensia. Het is niet
toegestaan de door Ascensia volgens deze EULA aan u verleende rechten geheel of gedeeltelijk te
sublicentiëren, te distribueren, te publiceren, toe te wijzen of anderszins over te dragen of ter
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beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ascensia. Indien deze
App een update is, moet iedere overdracht de update en alle eerdere versies bevatten. Het is niet
toegestaan deze App of de bijbehorende helpdocumentatie te wijzigen, aan te passen of te vertalen.
Het is niet toegestaan kennisgevingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in of op deze
App of bijbehorende helpdocumentatie te wijzigen of te verwijderen. U mag een derde partij niet
aanmoedigen, toelaten of opdragen deze App te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren
of te vertalen, of om het even welke functie van deze App of een gedeelte ervan te wijzigen of te
omzeilen, met inbegrip van mechanismen voor de beveiliging of de toegangscontrole. Indien een
toepasselijke wet u het gebruik van deze App verbiedt, mag u hem niet gebruiken.
3.
Licentietermijn; Beëindiging. Deze EULA blijft van kracht tot hij door u of door Ascensia
wordt beëindigd. U kunt uw account op elk ogenblik beëindigen door de optie 'Delete Account' in de
App te gebruiken of door contact op te nemen met de klantenservice op http://contact.ascensia.com.
Indien u een bepaling van deze EULA niet naleeft, zullen uw licentie en onze toelating om deze App
te gebruiken automatisch en onmiddellijk vervallen. U aanvaardt dat uw verzuim om deze EULA na te
leven Ascensia en haar licentiegevers onmiddellijk en onherstelbaar schade zal berokkenen die niet
door een geldelijke schadeloosstelling kan worden vergoed en dat, voor zover de toepasselijke wet
het toelaat, Ascensia aanspraak zal kunnen maken op een billijk herstel, tenzij u kunt bewijzen dat
geen onherstelbare schade is ontstaan. Ascensia kan bovendien naar eigen goeddunken op elk
ogenblik uw gebruikersaccount voor de Dienst beëindigen of uw toegang tot de App schorsen of
beëindigen indien u een bepaling van deze EULA overtreedt en de inbreuk niet binnen 14 dagen
rechtzet. Wij kunnen uw gebruikersaccount ook met of zonder kennisgeving binnen 30 dagen
beëindigen indien wij een gedeelte van deze App niet langer aanbieden. Bij de beëindiging van uw
account wegens om het even welke reden kan Ascensia naar eigen goeddunken alle nietpersoonsgegevens verwijderen die u via deze App hebt ingestuurd of via de Dienst hebt verstrekt. Bij
de beëindiging van uw account wegens om het even welke reden zal Ascensia alle
persoonsgegevens verwijderen die u via deze App hebt ingestuurd of via de Dienst hebt verstrekt,
behalve indien de wet voorschrijft dat Ascensia ze bewaart. Bij beëindiging van deze EULA zult u, op
eigen verantwoordelijkheid en kosten, deze App onmiddellijk van uw apparaten verwijderen of hem
vernietigen.
4.
Uitbreidingen en updates. Van tijd tot tijd kan Ascensia naar eigen goeddunken
uitbreidingen, updates of nieuwe versies van deze App verstrekken volgens de op dat ogenblik
geldende algemene voorwaarden van deze App. Deze EULA is eveneens van toepassing op
dergelijke uitbreidingen en updates.
5.
Toegang tot deze App. Wij kunnen niet garanderen dat deze App, of enige functie of inhoud
daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of zonder onderbrekingen zal werken, en uw toegang tot deze App
op tijdelijke basis is toegestaan. We kunnen deze App of een deel daarvan zonder kennisgeving
tijdelijk buiten werking zetten, intrekken, beëindigen of wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het
nemen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot deze App en u erkent dat er
risico's bestaan die inherent zijn aan de software, hardware en internetverbinding, welke kunnen
leiden tot onderbrekingen of fouten in de gegevens die verzonden of weergegeven worden met
behulp van deze App, ongeacht de maatregelen die zijn genomen om dergelijke voorvallen te
beperken of te voorkomen.
U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding
toegang hebben tot deze App deze EULA en andere toepasselijke voorwaarden kennen en dat zij
eraan voldoen.
6.
Registratie. U moet zich registreren en een account aanmaken om deze App te kunnen
gebruiken. Nadat u een account hebt aangemaakt, zullen uw gegevens in de cloud worden bewaard.
Een account met cloudopslag heeft als voordeel dat de via deze App verzamelde gegevens,
waaronder persoonsgegevens, glucosewaarden en testresultaten van uw Contour verbonden meter,
worden opgeslagen zodat u de gegevens later kunt bekijken. Als u een gebruikersidentificatiecode,
wachtwoord of andere informatie kiest of hebt ontvangen als onderdeel van onze
veiligheidsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag ze niet aan een
derde partij bekendmaken.
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De levering van de Dienst is afhankelijk van het feit of u instemt met en voldoet aan de voorwaarden
van deze EULA. Het is u slechts toegestaan één Dienstaccount per gebruiker in te stellen en
Ascensia behoudt zich het recht voor om het aantal apparaten dat aan een account gekoppeld is, te
beperken. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent om aan deze vereisten te voldoen en
om de internetverbindingen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn), computerapparatuur en
benodigdheden aan te schaffen en in stand te houden die u nodig hebt om de Dienst te ontvangen, te
openen en te gebruiken. U gaat ermee akkoord de Dienst alleen te gebruiken zoals in deze EULA
uitdrukkelijk is toegestaan. Ascensia en haar partners en leveranciers bezitten alle rechten,
aanspraken en belangen op en in de Dienst.
Na de registratie aanvaardt u dat de gegevens die u via deze App verstuurt, specifiek van u zijn. U
erkent en gaat ermee akkoord dat deze Dienst ontworpen en bedoeld is voor persoonlijk gebruik op
individuele basis en dat u uw account- en/of wachtwoordgegevens met niemand anders mag delen.
Als iemand anders deze App wil gebruiken, dient hij of zij deze App direct op zijn of haar apparaat te
downloaden en zelf afzonderlijk akkoord te gaan met de EULA.
U bent als enige verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Appaccount en voor alle activiteiten die op of via uw account plaatsvinden. Wij zijn te allen tijde gerechtigd
om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, hetzij door u gekozen dan wel door ons aan u
verstrekt, op enig moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening tekort bent geschoten in
de naleving van een of meer van de bepalingen van deze EULA.
Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent,
dient u dit direct aan ons te melden door contact op te nemen met de klantenservice op
http://contact.ascensia.com.
7.
Beperkingen op het gebruik van de Dienst: U gaat ermee akkoord de Dienst uitsluitend te
gebruiken voor doeleinden die in deze EULA worden toegestaan, en uitsluitend voor zover
toegestaan door de toepasselijke wetten, voorschriften of algemeen aanvaarde praktijken in het
toepasselijke rechtsgebied. Als uw gebruik van de Dienst of ander gedrag opzettelijk of onbedoeld
ons vermogen om de Dienst te leveren in gevaar brengt, kunnen wij alle redelijke maatregelen nemen
om de Dienst te beschermen, waaronder de opschorting van uw toegang tot de Dienst. Niets in deze
EULA mag worden geïnterpreteerd als de overdracht aan u van enig belang in of enige aanspraak of
licentie op een Dienstaccount of vergelijkbaar hulpmiddel dat door u in verband met de Dienst wordt
gebruikt. U gaat ermee akkoord dat u de Dienst (of delen ervan) niet zult reproduceren, kopiëren,
dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen voor welk doel dan ook.
8.
Gebruik van gegevens: U blijft eigenaar van alle persoonsgegevens die u via deze App
uploadt en in de Dienst opslaat, en u bent verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de
gegevens die u aan Ascensia verstrekt alsmede voor het niet schenden van de rechten van derden
die in dergelijke gegevens opgenomen kunnen zijn. Indien de plaatselijke wetgeving het toelaat,
verleent u Ascensia, door de Dienst te gebruiken, een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve
licentie voor het gebruik, de distributie, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de publicatie, de
vertaling, de aanmaak, de toegang en de bewaring van technische gegevens en gerelateerde
informatie – met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat,
systeem- en toepassingssoftware en randapparaten – die van tijd tot tijd wordt verzameld om de
(eventuele) levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u in
verband met de App te vergemakkelijken, en om uw activiteit tijdens het gebruik van de App te
rapporteren, ook voor analytische doeleinden. Ascensia kan deze informatie, op voorwaarde dat deze
u niet persoonlijk identificeert, gebruiken om haar producten te verbeteren of om u diensten of
technologieën te leveren, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van onze App.
9.
Locatie-informatie: Tijdens het registratieproces van de App zullen wij u verzoeken om
bepaalde functies van uw mobiele apparaat in te schakelen, om Ascensia in staat te stellen uw
nauwkeurige of benadering van de geolocatie te bepalen, afgeleid uit het apparaat of uit uw Contour
verbonden meter via het IP-adres of GPS, mobiele telefonie, wifi- of Bluetooth-signalen, voor zover
deze beschikbaar zijn. U kunt onze verzameling van locatiegegevens ook via de instellingen van uw
apparaat inschakelen. Als u deze verzameling aanvaardt, zullen wij de informatie gebruiken om onze
producten en diensten, met inbegrip van onze strategie voor de plaatsing van Meters, te verbeteren.
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Raadpleeg het Privacybeleid van onze App voor meer details over de informatie die Ascensia
verzamelt en hoe wij deze informatie gebruiken en onthullen.
10.
iOS-gebruikers: Tijdens het registratieproces van de App zullen wij u vragen om Ascensia
toegang te geven tot uw Health-app van Apple Inc. ('Apple') op uw apparaat, met inbegrip van
toegang tot de database van Apple Health, 'HealthKit' in de app, om de in onze App verwerkte
gegevens aan te vullen en/of te verifiëren. In ons Privacybeleid van de App beschrijven wij de details
van de persoonsgegevens die onze App raadpleegt en de manier waarop de App ze verwerkt. U kunt
in de machtigingen van de Health-app op uw apparaat op elk ogenblik de toegang uitschakelen of
bepalen welke gegevens van de Apple Health-app met onze App worden gedeeld.
11.
Verbodsbepalingen: U aanvaardt dat u deze App of uw Dienstaccount NIET direct of indirect
zult gebruiken:
(a) voor het uploaden, downloaden, via e-mail versturen, overbrengen, opslaan of anderszins ter
beschikking stellen van gegevens die onwettelijk, schadelijk of onrechtmatig zijn, de privacy van een
andere persoon aantasten of anderszins ongewenst zijn;
(b) voor bedrieglijke activiteiten, onder meer door u voor te doen als iemand anders of door een
verkeerde voorstelling te geven van wie u bent of wat uw leeftijd is; om gegevens vanaf de Meter van
een andere persoon te versturen of een andere persoon schade te berokkenen, of anderszins een
verkeerde voorstelling te geven van uw band met enige andere persoon, met inbegrip van
minderjarigen (Ascensia behoudt zich het recht voor om apparaten of e-mailadressen af te wijzen of
te blokkeren die kunnen worden beschouwd als een imitatie of verkeerde voorstelling van uw
identiteit, of als onrechtmatig gebruik van de naam of identiteit van een andere persoon);
(c) voor het uploaden, downloaden, via e-mail versturen, overbrengen, opslaan of anderszins ter
beschikking stellen van gegevens of andere informatie van een minderjarige persoon;
(d) om inbreuk te plegen op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip
van het uploaden van inhoud die u niet gerechtigd bent te uploaden), of om handelsgeheimen of
vertrouwelijke informatie te openbaren met schending van een vertrouwelijkheids-, arbeids- of
geheimhoudingsovereenkomst;
(e) voor het plaatsen, verzenden, overbrengen of anderszins ter beschikking stellen van
ongeoorloofde e-mailberichten, spam of kettingbrieven, met inbegrip van maar niet beperkt tot
massale commerciële reclames en informatieve mededelingen;
(f) voor het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, overbrengen, opslaan of anderszins ter
beschikking stellen van materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden of programma's
bevat die bedoeld zijn om de normale werking van de App (of enig onderdeel ervan) of andere
computersoftware of -hardware te schaden, te verstoren of te beperken;
(g) voor het verstoren of ontwrichten van de App (met inbegrip van het op geautomatiseerde wijze
toegang verkrijgen tot de App, zoals via scripts of webcrawlers) of met de App verbonden servers of
netwerken, of van beleidsregels, vereisten of voorschriften van met de App verbonden netwerken
(met inbegrip van elke onbevoegde toegang tot of het onbevoegd gebruiken of volgen van gegevens
of verkeer op deze netwerken);
(h) voor het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens van andere gebruikers van de App om
deze te gebruiken in verband met enige van de voornoemde verboden activiteiten;
(i) om een recht van een derde partij te schenden, met inbegrip van de schending of ontvreemding
van intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de schending van een privacyrecht van
een derde partij;
(j) om deze App te wijzigen, te vertalen, afgeleide werken, aanpassingen of compilaties te maken van
of op basis van deze App of een deel ervan, of deze App of een deel ervan te gebruiken, te kopiëren
of te reproduceren op andere manieren dan in deze EULA uitdrukkelijk wordt toegestaan;
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(k) om de in deze EULA verleende toegang of elk ander recht of vermogen om materiaal van
Ascensia te raadplegen, te openen of te gebruiken, toe te wijzen, in sublicentie te geven, te verhuren,
er een zekerheidsbelang in te verlenen of anderszins over te dragen; en/of
(i) om te trachten een in deze paragraaf 11 beschreven handeling uit te voeren of een andere persoon
te helpen, aan te moedigen of toe te staan een in deze paragraaf 11 beschreven handeling uit te
voeren.
12.
Intellectuele eigendomsrechten. Alle visuele interfaces, grafische weergaven, ontwerpen,
compilaties, informatie, gegevens, computercode (met inbegrip van broncode of objectcode),
producten, software, diensten, details documenten, illustraties, in deze App gepubliceerde inhoud en
alle andere elementen van deze App ('Materiaal') zijn exclusief eigendom van Ascensia en onze
licentieverleners en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Het is
niet toegestaan om Materiaal voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder hiervoor een licentie
te verkrijgen van ons of onze licentieverleners. Elke toestemming om Materiaal te gebruiken wordt
verleend op voorwaarde dat de relevante kennisgevingen van auteursrecht en merknamen op alle
kopieën worden weergegeven, dat het Materiaal uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijke
doeleinden, dat het Materiaal niet commercieel wordt geëxploiteerd, dat het Materiaal op geen enkele
manier wordt aangepast en dat alle uit deze App verkregen afbeeldingen uitsluitend worden gebruikt
in samenhang met de begeleidende tekst.
Ascensia is de licentieverlener of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op deze
App en op het Materiaal, tenzij anders vermeld of op enige andere wijze te herkennen als rechten van
derden. Deze App en het Materiaal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en
verdragen over de hele wereld en hun ongeoorloofde gebruik is uitdrukkelijk verboden. Alle dergelijke
rechten worden voorbehouden.
13.
Back-ups. Ascensia is niet verantwoordelijk voor het bewaren/opslaan of het maken van
back-ups van informatie of gegevens die u met behulp van deze App genereert. U bent als enige
verantwoordelijk voor het bewaren/onderhouden/opslaan en het maken van back-ups (elektronisch
en/of op papier) van gegevens die u wilt behouden voor toekomstig gebruik of anderszins. Als u uw
informatie via e-mail, back-ups of anderszins met derden wilt delen, zal die informatie mogelijk niet
versleuteld zijn en kan Ascensia de geheimhouding of veiligheid van die informatie niet waarborgen.
U dient zelf de maatregelen te nemen die naar uw mening passend zijn om de veiligheid van uw
informatie te beschermen. Als u uw Dienstaccount wenst te beëindigen, kan het tot 30 dagen duren
voordat uw account is verwijderd en uw informatie is gewist of anoniem of niet naar u herleidbaar is
gemaakt. Tenzij wettelijk anders bepaald, gaat u ermee akkoord dat uw Dienstaccount nietoverdraagbaar is en dat alle rechten op in uw account opgeslagen gegevens bij uw overlijden komen
te vervallen. Bij ontvangst van een kopie van een overlijdensakte kan uw account worden beëindigd
en kunnen alle gegevens worden verwijderd.
14.
Geen vertrouwen op informatie. Ascensia heeft de gedetailleerde informatie in deze App
naar beste weten en op professionele wijze uit interne en externe bronnen samengesteld. Wij doen
ons best om dit aanbod van informatie regelmatig uit te breiden en te actualiseren. De informatie in
deze App dient uitsluitend ter algemene informatie, evenals om Ascensia, diens producten en
diensten te presenteren. De informatie is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij raden
u aan om professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of
ervan afziet op basis van de inhoud van deze App.
Ascensia doet geen uitspraken over en geeft geen garanties op (expliciet of impliciet) de
nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze App. Wij raden u daarom aan de
accuraatheid en volledigheid van alle informatie die u via deze App ontvangt, te controleren voor u
deze gebruikt, in om het even welke vorm. De informatie die in deze App wordt verschaft, stelt u niet
vrij van het uitvoeren van uw eigen controles van deze App en/of de veiligheidsinformatiebladen en
technische specificaties van onze producten, met het oog op hun geschiktheid voor de beoogde
processen en doeleinden. Als u advies of instructies nodig hebt met betrekking tot onze producten of
diensten, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. U aanvaardt dat u deze App en zijn
inhoud op uw eigen risico gebruikt.
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15.
Privacy en veiligheid. Het Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze App, met
inbegrip van alle gegevens die u naar de App verstuurt en alle informatie over u die in deze App wordt
weergegeven. Door deze App te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat
internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat alle informatie die u verzendt of
weergeeft met behulp van deze App gelezen of onderschept kan worden door anderen, zelfs als een
bepaalde transmissie versleuteld is.
16.
Geen medisch advies. DEZE APP IS UITSLUITEND BEDOELD TER INFORMATIE. DEZE
APP IS GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, EEN DIAGNOSE,
BEHANDELING OF NOODHULP OF TOEZENDING VAN TIJDGEBONDEN GEGEVENS.
GEBRUIKERS DIENEN ALTIJD ADVIES IN TE WINNEN BIJ HUN ZORGVERLENERS BIJ
VRAGEN OVER HUN MEDISCHE GESTELDHEID. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE APP
NIET MAG WORDEN GEBRUIKT OM MEDISCHE BESLISSINGEN TE NEMEN. GEBRUIKERS
MOGEN NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES NEGEREN OF NALATEN OM MEDISCH
ADVIES IN TE WINNEN NAAR AANLEIDING VAN INFORMATIE VERSTREKT VIA DEZE APP. Het
is mogelijk dat de bloedglucosespiegel van een gebruiker zeer hoog stijgt of zeer laag daalt. Het is
ook mogelijk dat personen andere diabetesgerelateerde veranderingen van hun medische
gesteldheid kunnen ondervinden. De gebruikers dienen advies in te winnen bij hun zorgverleners
omtrent de bloedglucosewaarden die te hoog of te laag zijn en enige andere diabetesgerelateerde
veranderingen van hun medische gesteldheid. Deze App is ontwikkeld om de gebruikers te helpen
met een beter beheer van hun diabetische toestand. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de
melding van hun meetwaarden en andere diabetesgerelateerde informatie en voor het inwinnen van
de gepaste medische adviezen. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE APP EN VOOR ALLE BESLISSINGEN DIE U WEL OF NIET
DIENT TE NEMEN NAAR AANLEIDING VAN DE INFORMATIE VERSTREKT VIA OF
WEERGEGEVEN OP DEZE APP. HET GEBRUIK VAN DEZE APP IS VOLLEDIG UW KEUZE EN
GEBEURT VOLLEDIG OP UW RISICO. NOCH ASCENSIA, NOCH HAAR VERBONDEN
ONDERNEMINGEN OF LICENTIEVERLENERS, ZIJN VERANTWOORDELIJK OF
AANSPRAKELIJK VOOR EEN DIAGNOSE, BESLUIT OF BEOORDELING VAN EEN GEBRUIKER
OF ENIGE VERWONDINGEN DIE EEN GEBRUIKER KAN OPLOPEN NAAR AANLEIDING VAN
EEN BESLISSING GENOMEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE VERSTREKT VIA OF
WEERGEGEVEN IN DEZE APP OF ANDERE INHOUD VAN DEZE APP EN DOCUMENTATIE.
17.
Vrijwaring. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT UW GEBRUIK VAN
DEZE APP VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING
TOT AANVAARDBARE KWALITEIT, PRESTATIENIVEAU, NAUWKEURIGHEID EN
INSPANNINGEN BIJ U LIGT. DE INSTALLATIE VAN DEZE APP KAN DE BRUIKBAARHEID VAN
APPS VAN DERDEN BEÏNVLOEDEN. DEZE APP WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS' EN DE
DIENST 'ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BEHALVE IN GEVAL VAN BEDROG OF FRAUDULEUZE
MISLEIDING. ASCENSIA, HAAR PARTNERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS EN
VERTEGENWOORDIGERS VRIJWAREN ZICH UITDRUKKELIJK, EN U DOET HIERBIJ
UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES, VERKLARINGEN,
IMPLICIET OF EXPLICIET, OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, DIE EVENTUEEL VAN
TOEPASSING ZIJN OP DEZE APP OF ENIGE INFORMATIE OF INHOUD DIE HIERIN WORDT
WEERGEGEVEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN, HET
NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN ELKE WAARBORG DIE ONTSTAAT UIT
DISTRIBUTIE, GEBRUIK OF HANDEL. ASCENSIA GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN DE
VERSTORING VAN UW GEBRUIK OF PLEZIER VAN DEZE APP OF DAT DE FUNCTIES VAN
DEZE APP VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT DE WERKING VAN DEZE APP ONONDERBROKEN,
VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT GEBREKEN VAN DEZE APP ZULLEN WORDEN
GECORRIGEERD. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES GEGEVEN DOOR
ASCENSIA, HAAR PARTNERS, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS OF
VERTEGENWOORDIGERS VORMT EEN GARANTIE. INDIEN DEZE APP IN GEBREKE ZOU
BLIJVEN, DRAAGT U ALLE KOSTEN VOOR ALLE BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIES
OF CORRECTIES. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE
GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE
CONSUMENT NIET TOE, WAARDOOR DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN OF
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UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. DE BOVENSTAANDE
VRIJWARING VAN GARANTIES IS VAN TOEPASSING OP DEZE APP EN NIET OP CONTOUR
VERBONDEN METERS. ELKE CONTOUR VERBONDEN METER IS ONDERWORPEN AAN DE
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE GELEVERD BIJ DE METER.
18.
Voor gebruikers in de EU geldt het volgende: De App wordt geleverd 'zoals deze is' en de
dienst 'zoals deze beschikbaar is', met bepaalde uitvaltijden. Ascensia belooft geen specifieke
dienstenniveaus onder deze voorwaarden. Ascensia spant zich tot het uiterste in om de uitvaltijd van
de App en de Dienst tot het minimum te beperken. Ascensia sluit alle garanties uit en zal slechts
aansprakelijk zijn voor bedrieglijk verborgen defecten.
19.
Beperkte aansprakelijkheid: Niets in deze EULA is een uitsluiting of beperking van onze
aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude
of frauduleuze misrepresentatie, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of
beperkt door de wet. Tenzij de toepasselijke wet het uitdrukkelijk verbiedt, wordt de aansprakelijkheid
van Ascensia, haar partners, directeuren, bestuurders, werknemers, leveranciers, licentiehouders en
vertegenwoordigers voor enige directe of indirecte, voorzienbare of onvoorzienbare, incidentele,
bijzondere, punitieve, typische of atypische schade, gevolgschade of winstderving als gevolg van
onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk, beschikking, culpa in contrahendo,
duidelijke niet-nakoming van plichten of enig ander juridisch begrip, voortvloeiend uit of verband
houdend met:
•
•

de toegang tot of het gebruik of onvermogen van gebruik van deze App; of
de toegang tot of het gebruik van of het vertrouwen op inhoud of materiaal dat wordt
weergegeven in of beschikbaar gemaakt via deze App

hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade door Ascensia met opzet of door grove nalatigheid is
veroorzaakt.
Deze App is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en particulier gebruik. U stemt ermee in deze App
niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden; wij zijn jegens u niet aansprakelijk voor
enige winstderving, zakelijke verliezen, onderbreking van bedrijfsvoering of verlies van zakelijke
mogelijkheden of zakelijke informatie, en Ascensia, haar partners, leveranciers, licentiehouders of
vertegenwoordigers zijn evenmin aansprakelijk voor enige incidentele schade, morele
schadevergoeding, punitieve schadevergoeding, bijzondere of indirecte schade of gevolgschade van
welke aard dan ook.
Ascensia, haar partners, leveranciers, licentiehouders of vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk
voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, ongeoorloofd gebruik van uw account,
gevallen van opzettelijke blokkering van de toegang tot de server, of ander technologisch schadelijk
materiaal dat uw mobiele apparaat, tablet of andere computerapparatuur, computerprogramma's,
gegevens of ander materiaal dat uw eigendom is, kan aantasten als gevolg van uw gebruik van deze
App of door het downloaden van inhoud op de App of op een website die eraan is gekoppeld, noch
zijn wij aansprakelijk voor enige handeling of gebeurtenis buiten onze macht, met inbegrip van het
falen van telecommunicatienetwerken, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk
wangedrag door Ascensia. Voor zover de wet het toeslaat, kunnen wij niet aansprakelijk worden
gesteld indien deze App (of een van zijn functies) wegens om het even welke reden niet beschikbaar
is op enig moment of voor een bepaalde periode.
ONVERMINDERD EVENTUELE VERLIEZEN DIE U KUNT LIJDEN, IS DE VOLLEDIGE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ASCENSIA, HAAR PARTNERS, OPVOLGERS, LICENTIEHOUDERS,
LEVERANCIERS OF VERTEGENWOORDIGERS OP GROND VAN DE BEPALINGEN IN DEZE
EULA EN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN BEPERKT TOT HET HERSTELLEN,
REPAREREN OF ANDERSZINS CORRIGEREN VAN FOUTEN IN DE APP. NIETS IN DEZE
CLAUSULE IS BEDOELD OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN
UITGESLOTEN OF BEPERKT OF DIE BESCHIKBAAR IS VOOR EEN GEBRUIKER OP GROND
VAN DE NATIONALE WETGEVING VAN DIE GEBRUIKER, UIT TE SLUITEN.
ELKE BEPALING VAN DEZE EULA DIE DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT OF GARANTIES OF
SCHADEVERGOEDING UITSLUIT, IS BEDOELD OM EN HEEFT TOT GEVOLG DE RISICO'S
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TUSSEN DE PARTIJEN IN DEZE EULA TE VERDELEN. DEZE VERDELING IS EEN ESSENTIEEL
ELEMENT VAN DE BASIS VAN HET AKKOORD TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE
BEPALINGEN IS SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN
DEZE EULA. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF 19 ZULLEN ZELFS VAN TOEPASSING
ZIJN INDIEN EEN BEPERKT VERHAAL IN ZIJN ESSENTIËLE DOEL FAALT.
Voor gebruikers in Duitsland:
Ascensia zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van grove nalatigheid of kwaad
opzet. Elke andere aansprakelijkheid van Ascensia voor schade wordt uitgesloten. De voornoemde
beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor elke vorm van verplichte wettelijke
aansprakelijkheid, meer bepaald volgens de Duitse wet betreffende de productaansprakelijkheid
(Produkthaftungsgesetz). De beperkingen van de aansprakelijkheid zullen evenmin van toepassing
zijn indien en voor zover Ascensia een specifieke garantie heeft verleend.
20.
Kennisgeving inzake consumentenbescherming. Onthoud dat, als u een consument bent,
de beperkingen in deze EULA bedoeld zijn om zo ruim en inclusief te zijn als de wetten van het
rechtsgebied van uw woonplaats toestaan.
•

Wettelijke kennisgeving voor inwoners van New Jersey. Geen enkele bepaling
van deze EULA zal van toepassing zijn op een consument in New Jersey indien deze
een beperking inhoudt van het verhaal wegens/volgens: (i) Onrechtmatige
handelingen van Ascensia (bv. nalatigheid, het verzuim om een basisnorm van zorg
te verzekeren, het verzuim om een redelijk risico van schade te vermijden); (ii) de
New Jersey Products Liability Act, N.J.S.A. 2A:58C-1, e.v. (d.w.z. de wettelijke
verplichting om geen gevaarlijke producten te vervaardigen of te verkopen, met de
mogelijkheid van punitieve schadevergoeding wegens overtredingen); (iii) de New
Jersey Punitive Damages Act, N.J.S.A. 2A:15-5.9, e.v. (d.w.z. het wettelijke recht om
punitieve schadevergoeding te eisen voor feitelijk kwaad opzet, onverantwoorde en
opzettelijke onachtzaamheid, roekeloze onverschilligheid); (iv) de New Jersey
Uniform Commercial Code (d.w.z. een volledig wettelijk stelsel dat de rechten en
plichten bepaald van kopers en verkopers met betrekking tot de verkoop van
goederen, met de mogelijkheid van schadeloosstelling wegens economische en
eigendomsschade); en (v) het verzuim van Ascensia om redelijke bescherming te
bieden tegen schade als gevolg van bepaalde criminele handelingen van derde
partijen (bijv. computerhacking en identiteitsroof, zoals geregeld door de Federal
Trade Commission en de Federal Communications Commission en behandeld door
de New Jersey Identity Theft Protection Act, N.J.S.A.56:8-161, e.v. en de New Jersey
Consumer Fraud Act, N.J.S.A. 56:8-3, e.v.). Met betrekking tot deze EULA zijn de
bepalingen aangaande de uitsluiting of beperking van bepaalde schadegevallen niet
van toepassing in New Jersey voor wettelijke schade, punitieve schade, verlies van
gegevens en verlies van of schade aan eigendom.

•

Wettelijke kennisgeving voor inwoners van Californië. Als u een inwoner van
Californië bent kunt u volgens de California Civil Code Section 1789.3 contact
opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services
van het California Department of Consumer Affairs, schriftelijk op 1625 N. Market
Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, of telefonisch op het nummer (800)
952-5210, in verband met klachten over deze App of om meer informatie te krijgen
over het gebruik van deze App.

21.
Site met aanmelding: toegangsrechten. Houd er rekening mee dat u verplicht bent uw
toegangsrechten te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden en dat u ervoor moet
zorgen dat ze niet zonder uw toestemming kunnen worden gebruikt door anderen. U dient Ascensia
onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer u merkt dat de veiligheid met betrekking tot alle
informatie beschikbaar in deze App is geschonden, of als onbevoegde personen uw toegangsrechten
hebben verkregen of u vermoedt dat dergelijke toegang mogelijk is geworden.
22.
Websites en links van derde partijen. Wanneer u beslist om deze App met een website of
link van een derde partij te verbinden, is Ascensia niet verantwoordelijk voor de inhoud van de met
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deze App verbonden websites of andere online diensten. Dergelijke links mogen niet worden
beschouwd als steunverklaring aan die gelinkte websites en Ascensia is niet aansprakelijk voor enig
verlies of schade die voortvloeien uit uw gebruik hiervan.
23.
Internationale gebruikers. Wees u ervan bewust dat deze App mogelijk niet beschikbaar is
voor gebruikers in bepaalde landen vanwege beperkingen in de regelgeving. Als u deze App probeert
te downloaden en u in een land woont waar deze app niet is goedgekeurd voor gebruik, mag u deze
App niet downloaden. Producten vermeld op deze App kunnen in verschillende verpakkingen,
verschillende verpakkingsmaten beschikbaar zijn, of verschillende letters of markeringen hebben,
afhankelijk van het land. Ascensia doet geen toezeggingen en biedt geen garanties of voorwaarden
(uitdrukkelijk of impliciet) dat de producten of diensten beschikbaar zullen zijn in dezelfde uitvoering,
in dezelfde maten of op dezelfde voorwaarden in verschillende regio's of landen en dat dergelijke
producten of diensten onderworpen kunnen zijn aan andere vereisten van regelgevende instanties.
Mocht u proberen deze App te downloaden of te gebruiken in een land of regio waar deze niet voor
gebruik is goedgekeurd, dan doet u dit op eigen risico en zal Ascensia niet aansprakelijk zijn voor
dergelijk gebruik.
24.
Schadeloosstelling. Voor zover de wet het toestaat, aanvaardt u Ascensia, haar filialen en
hun respectieve functionarissen, bestuurders, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en
verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, schadeloosstellingen, kosten en
uitgaven (met inbegrip van de honoraria van advocaten en experts) die zij oplopen in verband met (a)
uw toegang tot, gebruik van of vermeend gebruik van deze App; (b) elke opzettelijke inbreuk op de
Licentie door u of anderen in uw huishouden of organisatie, of anderszins in verband met uw of hun
gebruik van deze App; en (d) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid uwerzijds. Het bedrag
van de vergoeding volgens deze paragraaf 24 zal beperkt zijn tot het hoogste opeisbare bedrag
volgens de wetten van het rechtsgebied waar u verblijft.
25.
Handelsmerken. 'Ascensia', 'Contour' en alle andere handelsmerken gebruikt in verband met
deze App zijn handelsmerken van Ascensia. U stemt ermee in om dergelijke handelsmerken op geen
enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Ascensia.
26.
Wijzigingen van deze EULA. Wij behouden ons het recht voor om deze EULA op elk
ogenblik op toekomstbasis te wijzigen. Indien wij deze EULA zodanig wijzigen dat uw rechten of
plichten wezenlijk worden gewijzigd, zult u de mogelijkheid krijgen om de nieuwe
gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als u akkoord gaat, is de herziene EULA van toepassing op uw
gebruik van deze App, aangezien de herziene EULA bindend voor u is. Niet-wezenlijke wijzigingen
van deze EULA gaan in bij hun publicatie. Geschillen die als gevolg van deze EULA ontstaan, zullen
worden geregeld volgens de versie van deze EULA die van toepassing was toen het geschil ontstond.
Wij kunnen deze App van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter
rekening mee dat enige inhoud van deze App op een gegeven moment verouderd kan zijn, en dat wij
niet verplicht zijn om hem bij te werken. Wij kunnen niet garanderen dat deze App, of enige inhoud
ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies.
27.
Algemeen. Deze Licentie vormt de gehele overeenkomst tussen u en Ascensia met
betrekking tot deze App en vervangt enige en alle eerdere voorstellen, onderhandelingen,
gesprekken, discussies en afspraken tussen u en Ascensia met betrekking tot deze App. Niets in
deze Licentie creëert een arts-patiëntrelatie, partnerschap, agentschap of dienstverband tussen u en
Ascensia. Na de beëindiging van deze Licentie wegens om het even welke reden, zullen de
paragrafen 8 (Gebruik van gegevens), 12 (Intellectuele eigendomsrechten), 13 (Back-ups) 14 (Geen
vertrouwen op informatie), 17 (Vrijwaring), 19 (Beperkte aansprakelijkheid), 24 (Schadeloosstelling),
25 (Handelsmerken) en 30 (Toepasselijk recht en plaats van rechtspraak) volledig van kracht blijven.
Het afstand doen of het niet uitoefenen, op welke manier dan ook, van enig recht in deze Licentie
wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van eventuele verdere rechten op grond van
deze Licentie. Als enige bepaling van deze Licentie om welke reden dan ook definitief wordt
vastgesteld als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar, wordt die bepaling scheidbaar van deze Licentie
geacht en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen. Deze EULA is persoonlijk voor de Gebruiker en kan niet worden overgedragen, is nietsublicentieerbaar en kan niet worden verlengd om welke reden dan ook. Elke vertaling van deze
licentie wordt gedaan voor lokale behoeften en in het geval van een tegenstrijdigheid tussen de
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Engelse en niet-Engelse versies, zal de Engelse versie van deze licentie gelden voor zover de
toepasselijke wet het toestaat. We kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze EULA
aan een andere organisatie overdragen, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze
verplichtingen uit hoofde van deze EULA.
28.
Belastingen en heffingen. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen,
rechten of heffingen die nu of in de toekomst door een autoriteit kunnen worden opgelegd op grond
van deze EULA voor de levering, het gebruik of onderhoud van deze App en/of het gebruik van deze
App, ook met betrekking tot belastingen, rechten of heffingen in verband met de internetverbinding en
het gebruik, voor zover de toepasselijke wet het toestaat, en als een van de voorgaande belastingen,
rechten en heffingen op een gegeven moment betaald worden door Ascensia, zult u deze op verzoek
volledig terugbetalen aan Ascensia.
29.
Toekenning. Ascensia kan een of meer van haar rechten toewijzen, overdragen, verlengen
of uitbesteden of al haar verplichtingen uit hoofde van deze EULA delegeren, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming, indien deze toewijzing en/of delegatie plaatsvindt aan een partner binnen
de Ascensia-groep van bedrijven of aan een opvolger van Ascensia Diabetes Care Holdings AG door
de overname van alle of vrijwel al diens activa.
30.
Toepasselijk recht en plaats van rechtspraak. Deze EULA en diens onderwerp en de
opstelling vallen onder en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Zwitserland,
zonder uitvoering te geven aan enige beginselen van conflictenrecht. Verplichte voorzieningen voor
consumentenbescherming in de jurisdictie van de normale woonplaats van de gebruiker blijven van
toepassing en worden niet uitgesloten door deze rechtskeuze. Deze EULA valt niet onder het Verdrag
der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de
toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Behalve voor Russische gebruikers, zoals hierna
uiteengezet, is het gerecht van de stad Bazel in Zwitserland bij uitsluiting bevoegd in geschillen die
als gevolg van of in verband met deze EULA ontstaan.
Voor Russische gebruikers geldt het volgende: Elk geschil dat uit of in verband met deze EULA
ontstaat, zal worden opgelost door de rechtbank op de locatie van Ascensia of van uw woonplaats,
afhankelijk van de keuze van de respectieve eiser.
31.
Feedback. Wanneer u ervoor kiest om inbreng of suggesties te geven in verband met uw
ervaring met deze App ('Feedback'), verleent u Ascensia hierbij een onbeperkt, eeuwigdurend,
onherroepbaar, niet-exclusief, volledig betaald, royaltyvrij recht om de Feedback op elke wijze en met
elk doel te exploiteren, ook om deze App te verbeteren en andere producten en diensten te
ontwikkelen.
32.
Overmacht. Voor zover de toepasselijke wet het toestaat, zal Ascensia vrijgesteld zijn van de
prestaties volgens deze EULA gedurende elke periode waarin het haar verplichtingen volgens deze
EULA geheel of gedeeltelijk niet of slechts met vertraging kan vervullen wegens een geval van
overmacht of een reeks van dergelijke gevallen als gevolg van: (a) weersomstandigheden of andere
vormen van natuurgeweld of overmacht; (b) oorlogshandelingen, terrorisme, opstand, rellen, burgerlijk
oproer of rebellie; (c) quarantaines of embargo's, (d) storing of uitval van telecommunicatie,
netwerken, servers of het internet; of (e) andere oorzaken buiten de redelijke controle van Ascensia.
33.
Kennisgeving met betrekking tot Apple. Deze paragraaf 33 geldt alleen als u deze App op
een iOS-apparaat gebruikt. U erkent dat deze EULA alleen voor u en Ascensia geldt en niet voor
Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor deze App en zijn inhoud. Apple heeft geen enkele
verplichting om onderhouds- of ondersteuningsdiensten voor deze App te verstrekken. Indien deze
App niet aan een toepasselijke garantie zou voldoen, kunt u Apple op de hoogte brengen en zal
Apple u de aankoopprijs van deze App terugbetalen; voor zover de toepasselijke wet het toestaat,
heeft Apple geen andere garantieplicht tegenover u voor deze App. Apple is niet verantwoordelijk
voor de behandeling van eventuele claims van u of een derde partij in verband met deze App of uw
bezit en/of gebruik van deze App, met inbegrip van: (a) claims met betrekking tot
productaansprakelijkheid; (b) claims dat Apple zich niet aan toepasselijke wettelijke of reglementair
eisen houdt; en (c) claims onder wetten met betrekking tot consumentenbescherming of privacy, of
soortgelijke wetten. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, het verweer, de regeling en de
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kwijting van claims van derde partijen dat deze App en/of uw bezit en gebruik van deze App inbreuk
maken op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. U aanvaardt om tijdens het gebruik van
deze App mogelijke toepasselijke voorwaarden van derde partijen na te leven. Apple en de filialen
van Apple zijn derde begunstigden van deze EULA en door uw aanvaarding van deze EULA zal
Apple gerechtigd zijn (en geacht worden dat recht te hebben aanvaard) om deze EULA tegenover u
af te dwingen als derde begunstigde van deze EULA. Hierbij verklaart en waarborgt u dat (x) u niet
gevestigd bent in een land dat het voorwerp is van een embargo van de regering van de Verenigde
Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten aangeduid is als een land dat 'terrorisme
steunt'; en (y) u niet opgenomen bent op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering
van de Verenigde Staten.
34.
Contact met ons opnemen. Vragen, opmerkingen, klachten en/of claims met betrekking tot
deze EULA moeten worden gericht aan Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse
90, P.O. Box, 4052 Bazel, Zwitserland.
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