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Inleiding
De partijen gaan ermee akkoord dat deze Voorwaarden voor Online Diensten van toepassing zijn op het gebruik van de Online Diensten door de
Klant en dat de Bijlage Bescherming van persoonsgegevens voor Online Diensten (GBO, hieronder beschreven) hun verplichtingen vastlegt met
betrekking tot de verwerking en beveiliging van Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens door de Online Diensten. De partijen gaan tevens
ermee akkoord dat deze Voorwaarden voor Online Diensten van toepassing zijn op de voorziening van Professionele Diensten, waaronder zonder
beperking begrepen de voorwaarden in Bijlage 1 en de voorwaarden in de GBO voor de verwerking en beveiliging van Gegevens van Professionele
Diensten en Persoonsgegevens in verband daarmee, tenzij een afzonderlijke overeenkomst voor de Professionele Diensten bestaat. Voor het
gebruik van Niet-Microsoft-Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gelden afzonderlijke voorwaarden, waaronder verschillende privacy- en
beveiligingsbepalingen. In het geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de GBO en andere voorwaarden in de Volume Licensing Overeenkomst
van de Klant (met inbegrip van de Productvoorwaarden of de Voorwaarden voor Online Diensten), prevaleert de GBO.
Dienstovereenkomsten
Voor de meeste Online Diensten geldt een Service Level Overeenkomst (SLA). Zie http://microsoft.com/licensing/contracts voor meer informatie
over Service Level Overeenkomsten voor Online Diensten.
Toepasselijke Voorwaarden voor Online Diensten en Updates
Wanneer de Klant een abonnement op een Online Dienst verlengt of een nieuw abonnement aanschaft, zijn de Voorwaarden voor Online Diensten
die op dat moment van kracht zijn van toepassing en deze veranderen niet gedurende de loop van het abonnement van de Klant op de
desbetreffende Online Dienst. Wanneer Microsoft functies, aanvullingen of verwante software introduceert die nieuw zijn (bijvoorbeeld die niet
voorheen bij het abonnement waren geleverd), kan Microsoft voorwaarden leveren of de Voorwaarden voor Online Diensten aanpassen die
betrekking hebben op het gebruik van deze functies, aanvullingen of verwante software van de Klant.
Elektronische kennisgevingen
Microsoft kan de Klant via elektronische weg informatie en mededelingen geven over Online Diensten, zowel via e-mail als via het portaal voor de
Online Dienst of via een door Microsoft aangewezen website. Kennisgeving geldt vanaf de datum waarop deze beschikbaar is gemaakt door
Microsoft.
Eerdere versies
De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten voorwaarden voor Online Diensten die momenteel beschikbaar zijn. Voor eerdere versies van de
Voorwaarden voor Online Diensten kan de Klant http://go.microsoft.com/?linkid=9840733 raadplegen of contact opnemen met zijn reseller of
Microsoft Account Manager.

Verduidelijkingen en overzicht van wijzigingen
Toegevoegd

Verwijderd

Specifieke voorwaarden voor online diensten
Azure Maps: Er is tekst toegevoegd inzake tijdelijke en permanente opslag van informatie die is geleverd door de Mobility API.
Cognitive Services: De vermelding Cognitive Services is bijgewerkt met voorwaarden voor productdocumentatie, diensten met beperkte toegang,
aangepaste tekst-naar-spraakdiensten en het gebruik van synthetische stemmen.
Microsoft 365 - Onbeheerde licentie: Bijgewerkte voorwaarden om duidelijk te maken dat er geen kwalificerend besturingssysteem vereist is voor
het verstrekken van een onbeheerde M365 A3/E3-licentie.
Bijlage 1 – Kennisgevingen
Core Online Diensten: Azure Bot Services toegevoegd aan de lijst van Microsoft Azure Core Services.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Definities
Indien een of meer van de onderstaande termen niet is gedefinieerd in de volume licensing overeenkomst van de Klant, gelden de onderstaande
definities.
“Core Online Diensten” betekent de Online Diensten die in Bijlage 1 worden vermeld als Core Online Diensten.
“Gegevens van de Klant” betekent alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, video- en afbeeldingbestanden en software die aan
Microsoft zijn verstrekt door, of uit naam van, de Klant door middel van het gebruik van de Online Dienst door de Klant. Gegevens van
Professionele Diensten behoren niet tot Gegevens van de Klant.
““Bijlage Bescherming van persoonsgegevens (GBO)” betekent de Bijlage Bescherming van persoonsgegevens voor Onlinediensten van Microsoft
die is gepubliceerd op https://aka.ms/DPA.
“Externe gebruiker” betekent een gebruiker van een Online Dienst die geen werknemer, interne onderaannemer of interne agent is van de Klant of
zijn Gelieerde Ondernemingen.
“Instance” is een software-image die is gemaakt door de installatieprocedure van de software uit te voeren of door een kopie te maken van een
dergelijke image.
“Licentiewebsite” betekent http://www.microsoft.com/licensing/contracts of een opvolgende website.
'Gelicentieerd Apparaat' betekent een enkel fysiek hardwaresysteem, speciaal voor gebruik door de Klant, waaraan een licentie is toegewezen. Elk
apparaat voor specifiek gebruik dat wordt beheerd door of onder toezicht staat van een andere entiteit dan de Klant of een van de Gelieerde
Ondernemingen van de Klant is onderworpen aan de bepaling 'Softwarebeheer uitbesteden' van de Productvoorwaarden op
http://go.microsoft.com/?linkid=9839207. In het kader van deze definitie wordt een hardwarepartitie of blade beschouwd als een afzonderlijk
apparaat.
“Netwerkserver” betekent een fysieke hardwareserver die exclusief wordt gebruikt door de Klant en aanvullende bronnen levert aan computers in
een netwerk. Elke server voor specifiek gebruik die wordt beheerd door of onder toezicht staat van een andere entiteit dan de Klant of een van de
Gelieerde Ondernemingen van de Klant is onderworpen aan de bepaling 'Softwarebeheer uitbesteden' van de Productvoorwaarden. De
Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207
“Niet-Microsoft-Product” betekent software, gegevens, diensten, websites of producten die worden aangebonden onder de merknaam van een
derde partij, tenzij deze door Microsoft zijn geïntegreerd in een Online Dienst.
“Online Dienst” betekent een door Microsoft gehoste dienst waarop de Klant een abonnement neemt op grond van een volume licensing
overeenkomst van Microsoft, met inbegrip van de diensten die worden genoemd in het gedeelte Online Diensten van de Productvoorwaarden.
Hieronder vallen niet software en diensten die worden aangebonden met afzonderlijke licentievoorwaarden (bijvoorbeeld via een galerij,
marktplaats, console of dialoogvenster). De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207.
“Operating System Environment” (OSE) of besturingssysteemomgeving betekent de gehele of gedeeltelijke Instance van een besturingssysteem, of
een gehele of gedeeltelijke virtuele (of op andere wijze geëmuleerde) Instance van een besturingssysteemomgeving die een afzonderlijke identiteit
van een apparaat (primaire computernaam of vergelijkbare unieke identificatie) of afzonderlijke beheerdersrechten mogelijk maakt, en, indien
aanwezig, Instances van toepassingen die zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd op de gehele Instance van het besturingssysteem of een
deel ervan. Er zijn twee soorten OSE’s: fysiek en virtueel. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit een of meerdere fysieke OSE’s en/of een of
meer virtuele OSE’s. De Instance van het besturingssysteem die wordt gebruikt voor het uitvoeren van hardwarevirtualisatiesoftware of het bieden
van hardwarevirtualisatiediensten wordt beschouwd als onderdeel van de fysieke OSE.
“Voorwaarden voor Online Diensten” betekent deze Voorwaarden voor Online Diensten.
“Persoonsgegevens” betekent elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare
natuurlijke persoon is een persoon waarvan de identiteit direct of indirect kan worden bepaald, met name aan de hand van een
identiteitsaanduiding zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of een of meer factoren die specifiek zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon.
“Previews” betekent previewversies, bètaversies of andere pre-release functies, datacenterlocaties en diensten die door Microsoft worden
aangeboden voor optionele evaluatie.
“Professionele Diensten” betekent technische ondersteunings- en adviesdiensten (bijvoorbeeld voor gegevensmigratie) van Microsoft die zijn
gerelateerd aan een Online Dienst.
“Gegevens van Professionele Diensten” betekent alle gegevens, met inbegrip van tekst-, geluids-, video-, afbeeldings- of softwarebestanden die
aan Microsoft worden verstrekt door of namens een Klant (of waarvoor de Klant een machtiging verleent aan Microsoft om deze op te halen in een
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Online Dienst) of overigens zijn verkregen of verwerkt door of namens Microsoft in het kader van een overeenkomst met Microsoft voor het
verkrijgen van Professionele Diensten. Ondersteuningsgegevens behoren tot Gegevens van Professionele Diensten.
“SL” staat voor Subscription License en betekent abonnementslicentie.
“Subverwerkers” betekent andere verwerkers die door Microsoft worden gebruikt voor het verwerken van gegevens.
“Ondersteuningsgegevens” betekent alle gegevens, met inbegrip van tekst-, geluids-, video-, afbeeldings- of softwarebestanden die aan Microsoft
worden verstrekt door of namens de Klant (of waarvoor de Klant een machtiging verleent aan Microsoft om deze op te halen in een Online Dienst)
in het kader van een overeenkomst met Microsoft voor het verkrijgen van technische ondersteuning voor Online Diensten waarop deze
overeenkomst betrekking heeft. Ondersteuningsgegevens zijn een subset van Gegevens van Professionele Diensten.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Algemene Voorwaarden
Licentiëring van de Online Diensten
De Klant dient de toepasselijke abonnementslicenties die zijn vereist voor gebruik van elke Online Dienst door de Klant aan te schaffen en toe te
wijzen. Aan elke gebruiker die toegang verkrijgt tot de Online Dienst moet een Gebruikers-SL worden toegewezen. Anders is toegang tot de Online
Dienst door de gebruiker uitsluitend toegestaan met een apparaat waaraan een Apparaat-SL is toegewezen, tenzij anders is bepaald in de
Specifieke Voorwaarden voor Online Diensten. In Bijlage 2 worden de SL Suites beschreven die eveneens voldoen aan de vereisten voor
Gebruikers-SL's. Het recht van de Klant om de Online Dienst te gebruiken eindigt wanneer de SL voor de betreffende Online Dienst eindigt.
Licenties opnieuw toewijzen
De meeste, maar niet alle SL's kunnen opnieuw worden toegewezen. Behalve voor zover dit volgens deze paragraaf of in de Specifieke Voorwaarden
voor Online Diensten is toegestaan, mag de Klant een SL niet op korte termijn opnieuw toewijzen (dat wil zeggen, binnen 90 dagen na de laatste
toewijzing). De Klant kan een SL op korte termijn opnieuw toewijzen om de afwezigheid van een gebruiker of de niet-beschikbaarheid van een
apparaat dat buiten dienst is, te dekken. Het opnieuw toewijzen van een SL voor ieder ander doeleinde dient permanent te zijn. Wanneer de Klant
een SL opnieuw toewijst aan een ander apparaat of andere gebruiker, moet de Klant de toegang van het vorige apparaat of van het apparaat van de
vorige gebruiker tot de Online Diensten blokkeren en eventuele verwante software ervan verwijderen.
Multiplexing
Hardware of software dat een Klant gebruikt om:
•
Verbindingen samenvoegen of het aantal OSE's, apparaten of gebruikers verminderen dat een Product rechtstreeks beheert;
•
het aantal apparaten of gebruikers beperken dat rechtstreeks of niet rechtstreeks toegang heeft tot het Product;
•
of toegang krijgen tot gegevens die een Product zelf verwerkt of genereert;
verlaagt niet het aantal licenties van alle types die een klant nodig.
Gebruik van de Online Diensten
De Klant mag de Online Diensten en de bijbehorende software gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de volume licensing overeenkomst van
de Klant. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor.
Gebruiksregels
Het is noch de Klant, noch degenen die door middel van de Klant toegang verkrijgen tot de Online Dienst, toegestaan een Online Dienst te
gebruiken:
 op een wijze die verboden is op grond van wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften of -besluiten;



om de rechten van anderen te schenden;
om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot een dienst, apparaat, account of netwerk, of deze te
verstoren;





om spam of malware te verspreiden;
op een wijze die de Online Dienst zou kunnen schaden of het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren;
in een toepassing of situatie waarbij het uitvallen van de Online Dienst kan leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een
persoon, of tot ernstige materiële of milieuschade, uitgezonderd overeenkomstig het artikel Gebruik met Hoog Risico hieronder; of
 om iemand te helpen bij of aan te moedigen tot een van de bovenstaande zaken.

Schending van de Gebruiksregels in dit artikel kan leiden tot opschorting van de Online Dienst. Als Microsoft de Online Dienst opschort, zal deze
slechts worden opgeschort voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Tenzij Microsoft van oordeel is dat een directe opschorting is gewenst, zal
Microsoft een redelijke kennisgeving geven voordat een Online Dienst wordt opgeschort om bovengenoemde redenen.
Gebruik met Hoog Risico
WAARSCHUWING: Moderne technologieën, en met name platformtechnologieën. kunnen op nieuwe en innovatieve manieren worden gebruikt
en de Klant dient te bepalen of het specifieke gebruik van deze technologieën veilig is. De Online Diensten zijn niet ontworpen of bedoeld als
ondersteuning voor enig gebruik waarbij een onderbreking, defect, fout of andere storing van een Online Dienst zou kunnen leiden tot de dood
of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, of ernstige materiële schade of milieuschade (samen “Gebruik met Hoog Risico”). Dientengevolge
dient de Klant elke toepassing te ontwerpen en implementeren op zodanige wijze dat, in het geval van een onderbreking, defect, fout of andere
storing van de Online Dienst, de veiligheid van personen, goederen en het milieu niet daalt tot onder een niveau dat redelijk, toepasselijk en
wettelijk is, in het algemeen of voor een specifieke sector. Gebruik met Hoog Risico van de Online Dienst door de Klant is op eigen risico. De Klant
stemt ermee in Microsoft te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schadevergoedingen, onkosten en kosten van
rechtsbijstand die verband houden met vorderingen voorkomend uit Gebruik met Hoog Risico in verband met de Online Diensten, met inbegrip
van vorderingen op grond van strikte aansprakelijkheid of nalatigheid van Microsoft in het ontwerpen of leveren van de Online Dienst(en) aan de
Klant. De voorgaande vrijwaringsverplichting is een aanvulling op verplichtingen tot verweer zoals uiteengezet in de volumelicentieovereenkomst
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van de Klant en is niet onderworpen aan enige beperking van, of uitsluiting van, aansprakelijkheid die is opgenomen in dergelijke
overeenkomsten.
Disclaimer voor medisch gebruik
De klant erkent dat de Online Diensten (1) niet zijn ontworpen of bedoeld of niet beschikbaar worden gesteld als medisch toestel (of medische
toestellen) en (2) niet zijn ontworpen of bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel en niet
mogen worden gebruikt als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel. De Klant is geheel zelf
verantwoordelijk voor het weergeven en/of verkrijgen van gepaste toestemming, waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor
eindgebruikers van de implementatie van de Online Diensten bij de Klant.
Bescherming van persoonsgegevens en beveiliging
De voorwaarden van de GBO zijn van toepassing op Online Diensten, behalve voor Online Diensten die zijn opgenomen in Bijlage 1. Voor Core
Online Diensten zijn Online Dienst-specifieke details over veiligheidsmaatregelen en locatie van Gegevens van de Klant at-rest opgenomen in
Bijlage 1.
Gebruik van software in combinatie met de Online Dienst
De Klant moet mogelijk bepaalde Microsoft-software installeren om de Online Dienst te kunnen gebruiken. In dat geval zijn de volgende bepalingen
van toepassing:
Licentievoorwaarden voor Microsoft-software
De Klant mag de software alleen installeren en gebruiken voor gebruik met de Online Dienst. De Specifieke voorwaarden voor de Online Dienst
kunnen beperkingen stellen aan het aantal exemplaren van de software dat de klant mag gebruiken of het aantal apparaten waarop de klant
deze mag gebruiken. Het recht van de Klant om de software te gebruiken begint op het moment dat de Online Dienst wordt geactiveerd en
eindigt op het moment dat het recht van de Klant om de Online Dienst te gebruiken eindigt. De Klant moet de software verwijderen wanneer het
gebruiksrecht van de Klant voor deze software eindigt. Microsoft kan de software op dat moment ook uitschakelen.
Validatie, automatische updates en gegevensverzameling voor software
Microsoft kan de versie van al haar software automatisch controleren. Apparaten waarop de software is geïnstalleerd, kunnen van tijd tot tijd
gegevens verzenden om Microsoft de mogelijkheid te bieden te controleren dat de software naar behoren is gelicentieerd. Tot deze informatie
behoren de softwareversie, het gebruikersaccount van de eindgebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het
apparaat. Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit hiervan. De Klant mag alleen updates
of upgrades voor de software ophalen bij Microsoft of andere bevoegde bronnen. Door deze software te gebruiken gaat de Klant akkoord met
het verzenden van de informatie die in deze bepaling wordt beschreven. Microsoft kan updates of aanvullingen voor deze software aanbevelen
of op het apparaat van de Klant downloaden, met of zonder kennisgeving. Bij sommige Online Diensten kan de installatie van lokale software
(bijvoorbeeld agents, toepassingen voor apparaatbeheer) vereist zijn om de Online Dienst te laten werken of de functionaliteit uit te breiden
(“Apps”). De Apps kunnen Diagnostische Gegevens verzamelen (zoals gedefinieerd in de GBO) over het gebruik en de prestatie van de Apps, die
kunnen worden verzonden naar Microsoft, voor zover Persoonsgegevens hierin opgenomen zijn, en worden gebruikt voor de doelstellingen die
zijn beschreven in de GBO.
Softwarecomponenten van derden
De software kan softwarecomponenten van derden bevatten. Tenzij anders bekendgemaakt in die software, verleent Microsoft, en niet die
derden, een licentie voor deze componenten aan de Klant onder de licentievoorwaarden en kennisgevingen van Microsoft.
Technische beperkingen
De Klant dient zich te houden aan iedere technische beperking in een Online Dienst waardoor de Klant de Online Dienst alleen op bepaalde wijze
mag gebruiken, en de Klant mag deze technische beperkingen niet omzeilen. De Klant mag geen kopieën van software of broncode downloaden of
verwijderen uit een Online Dienst, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd.
Import-/exportdiensten
Het gebruik van Import-/exportdiensten door de Klant wordt toegestaan op voorwaarde dat deze zich houdt aan alle instructies van Microsoft
betreffende de voorbereiding, behandeling en verzending van de fysieke media waarop de gegevens van de Klant zijn opgeslagen (“opslagmedia”).
De Klant is volledig zelf verantwoordelijk om erop toe te zien dat de opslagmedia en gegevens worden verstrekt in overeenstemming met alle weten regelgeving. Microsoft heeft geen verplichtingen met betrekking tot de opslagmedia en is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of
vernietiging van opslagmedia. Alle opslagmedia die naar Microsoft worden verzonden, moeten worden verzonden DAP Microsoft DCS Data Center
(INCOTERMS 2010). Opslagmedia die naar de Klant worden verzonden, worden verzonden DAP Customer Dock (INCOTERMS 2010).
Fontonderdelen
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Tijdens het gebruik van een Online Dienst door de Klant mag de Klant de lettertypen die zijn geïnstalleerd door de betreffende Online Dienst
gebruiken voor het weergeven en afdrukken van inhoud. De Klant mag lettertypen uitsluitend opnemen in inhoud voor zover toegestaan door de
opnamebeperkingen van de lettertypen en mag deze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te drukken.
Wijziging en beschikbaarheid van de Online Diensten
Microsoft behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aan te brengen in elke Online Dienst. Microsoft kan een
Online Dienst wijzigen of beëindigen in elk land waar Microsoft is onderworpen aan overheidsvoorschriften, verplichtingen of andere vereisten die
(1) die niet in het algemeen van toepassing zijn op bedrijven die daar actief zijn, (2) die het Microsoft lastig maken de Online Dienst zonder
aanpassingen aan te bieden, en/of (3) die Microsoft doen geloven dat deze voorwaarden of de Online Dienst in strijd zijn met een dergelijke
vereiste of verplichting. Indien Microsoft een Online Dienst beëindigt om regelgeving, ontvangt de Klant een tegoed voor vooruitbetaalde bedragen
voor de periode na beëindiging.
Beschikbaarheid, functionaliteit en taalversies voor elke Online Dienst kunnen verschillen per land. Voor informatie over beschikbaarheid kan de
Klant terecht op https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870295.
Dataverse
Dataverse structureert een verscheidenheid aan gegevens en bedrijfslogica om onderling verbonden applicaties en processen te ondersteunen.
Dataverse-instances die bij Microsoft 365-licenties worden geleverd, bevatten verschillende functies en integreren gegevens die al dan niet
beschikbaar zijn voor uw product of service waarvoor u een licentie hebt. Toegang tot Dataverse, via een afzonderlijk product of een individuele
service, geeft geen toegang tot niet-gerelateerde producten, services, functies of gegevens waarvoor gebruikers geen licentie hebben. Gebruikers
hebben alleen recht op toegang tot gegevens, services en functies binnen Dataverse waarvoor ze de juiste licentie hebben.
Anders
Niet-Microsoft-producten
Microsoft kan Niet-Microsoft-producten aan de Klant beschikbaar stellen door middel van het gebruik van Microsoft Online Diensten door de
Klant (zoals via een winkel of galerie, of in de vorm van zoekresultaten) of een Microsoft online store (zoals de Microsoft Store voor Bedrijven of
de Microsoft Store voor het Onderwijs). Als de Klant niet-Microsoft-producten met een Online Dienst gebruikt, mag de Klant dit op geen enkele
wijze doen waardoor de intellectuele eigendomsrechten of technologie van Microsoft zou worden onderworpen aan verplichtingen buiten
hetgeen uitdrukkelijk is opgenomen in de volume licensing overeenkomst van de Klant. Microsoft kan, voor het gemak van de Klant, de kosten
voor bepaalde Niet-Microsoft-producten in rekening brengen op de rekening van de Klant voor de Online Diensten van Microsoft. Microsoft
aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig Niet-Microsoft-product. De Klant is als enige verantwoordelijk
voor niet-Microsoft-producten die deze installeert of gebruikt in combinatie met een Online Dienst, of verkrijgt of beheert door middel van een
Microsoft online store. Het gebruik van een Niet-Microsoft-product door de Klant is onderworpen aan de licentie-, service- en/of
privacyvoorwaarden die zijn overeengekomen door de Klant en de uitgever van het Niet-Microsoft-product (indien van toepassing).
Previews
PREVIEWS WORDEN AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN, EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR ZIJN, zoals hierin
beschreven. Previews zijn niet opgenomen in de SLA voor de overeenkomende Online Dienst en mogen niet onder klantenondersteuning vallen.
Wij kunnen te allen tijde, zonder kennisgeving, Previews wijzigen of buiten gebruik stellen. We kunnen er ook voor kiezen een Previewdienst niet
algemeen commercieel beschikbaar te maken.
Tenzij anders voorzien in een afzonderlijke overeenkomst, zijn Previews niet opgenomen in de SLA voor de overeenkomende Online Dienst.
Het geven van “Feedback” (suggesties, opmerkingen, feedback, ideeën of kennis, in welke vorm dan ook) aan Microsoft met betrekking Previewservices is vrijwillig. Microsoft is niet verplicht Feedback te publiceren of te gebruiken. Door Feedback te geven aan Microsoft, verleent de Klant
(en degene die Feedback geeft door middel van de Klant) Microsoft en haar Gelieerde Ondernemingen, op grond van alle intellectuele
eigendomsrechten die het eigendom zijn van of worden beheerd door de Deelnemer (en van Microsoft), een onherroepelijk, eeuwigdurend,
wereldwijd, niet-exclusief, volledig betaald, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht en licentie voor het maken, gebruiken,
reproduceren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk vertonen, verzenden en anderszins te
gelde maken van de Feedback (met inbegrip van door het combineren of laten samenwerken van producten, diensten of technologieën die
afhankelijk zijn van Feedback of waarin Feedback is opgenomen met andere producten, diensten of technologieën van Microsoft of anderen),
zonder toeschrijving op welke wijze dan ook en voor welk doel dan ook.
De Klant garandeert 1) dat deze geen Feedback zal geven die is onderworpen aan een licentie die van Microsoft vereist iets in licentie te geven
aan derden in verband met de uitoefening van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot de Feedback van de Klant; en 2) dat deze
eigenaar is van of anderszins het beheer heeft over alle rechten met betrekking tot de Feedback en dat de Feedback niet is onderworpen aan
rechten van derden (met inbegrip van persoonsrecht of portretrecht).
Azure Active Directory, Free-editie
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Zoals beschreven in https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis is bij de meeste Online
Diensten een instance van Azure Active Directory, een in de cloud gebaseerde gebruikersverificatieoptie (“Azure AD Free”), opgenomen. Nadat
de Klant de eerste dergelijke Online Dienst configureert en gebruikt, kan de instance van Azure AD Free, zoals door de Klant voor zijn gebruikers
geconfigureerd, de verificatiefuncties inschakelen voor ieder op later tijdstip aangeschaft abonnement van een Online Dienst.
De instance van Azure AD Free van de Klant stelt geverifieerde gebruikers ook in staat te communiceren met Microsoft of een derde buiten de
Online Diensten (“Andere AD-afhankelijke Diensten”) om, met name waar Microsoft of die derde een gebruikersaccount vereist voor een Azure
Active Directory. Met betrekking tot het gebruik van Azure AD Free voor Andere AD-afhankelijke Diensten, blijft Microsoft een
gegevensverwerker en dit gebruik van Azure AD Free houdt een autoriserende instructie in van de Klant aan Microsoft dat dergelijk gebruik is
toegestaan. Met betrekking tot het gebruik van de Andere AD-afhankelijke Dienst, raadpleegt u de toepasselijke overeenkomst en het
privacybeleid om de rol te bepalen van de leverancier van de Andere AD-afhankelijke Dienst.
Vergelijkende benchmarking
Indien de Klant met behulp van een Online Dienst een dienst aanbiedt die concurreert met een Online Dienst, stemt de Klant ermee in afstand te
doen van eventuele beperkingen met betrekking tot vergelijkend gebruik en benchmarking in de voorwaarden die van toepassing zijn op de
concurrerende dienst. Indien de Klant niet bereid is afstand te doen van dergelijke beperkingen in de gebruiksvoorwaarden, is het de Klant niet
toegestaan de Online Dienst te gebruiken.
Klanten bij de overheid
Indien de Klant een overheidsentiteit is, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op alle Online Diensten die kosteloos zijn geleverd aan de
Klant:
1. Microsoft wijst alle eventuele rechten op compensatie van de Klant voor Online Diensten van de hand.
2. Op grond van de toepasselijke wetten en voorschriften erkennen Microsoft en de Klant dat de Online Diensten alleen bedoeld zijn voor
het genot van en gebruik door de Klant en niet worden geleverd voor het persoonlijk genot van en gebruik door een individuele
werknemer van de overheid.
Duitse Online Diensten
Gebruik van de Duitse Online Diensten is verder onderworpen aan de specifieke voorwaarden voor de betreffende aanbieding op
https://aka.ms/MCAGermanSupplement.
Afstand van bepalingen inzake consumentenrechten voor eindgebruikers
De Klant stemt ermee in om afstand te doen van eventuele rechten die anderszins van toepassing zouden zijn onder het Europees wetboek voor
elektronische communicatie (Richtlijn 2018/1972), artikel 102 leden 1, 3 en 5; artikel 105 lid 1; en artikel 107 leden 1 en 3.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Specifieke voorwaarden voor Online Diensten
Als Naast de bovenstaande Algemene voorwaarden voor Online Diensten, zijn de volgende specifieke voorwaarden voor Online Diensten van
toepassing op de vermelde Online Diensten. In het geval van strijdigheid of inconsistentie tussen de Algemene voorwaarden en de specifieke
voorwaarden voor Online Diensten, prevaleren de specifieke voorwaarden voor Online Diensten met betrekking tot de toepasselijke Online
Diensten. Als een Online Dienst hieronder niet wordt genoemd, gelden geen specifieke voorwaarden voor deze Online Dienst.

Microsoft Azure Services
Kennisgevingen
De Kennisgevingen betreffende Bing Maps, Professionele Services, Azure Media Services H.265/HEV-codering, Adobe Flash Player, de visuele norm
H.264/AVC, de videonorm VC-1, de visuele norm MPEG-4 Part 2 en de videonorm MPEG-2 in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Service Level Overeenkomst
Zie http://azure.microsoft.com/support/legal/sla/.
Definities
“Azure Government Services” betekent een of meer van de diensten of functies die Microsoft beschikbaar stelt aan de Klant als Clouddiensten voor
overheidsgemeenschappen in de regio´s die als “US Gov” zijn aangeduid op http://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services.
“Bing Search Services” betekent de Bing Custom Search, Bing Local Business Search, Entity Search, Image Search, News Search, Video Search, Visual
Search, Web Search, Spell Check en Autosuggest API's en andere API's die worden genoemd op https://aka.ms/r1j7jq.
“Bing Search Services Data” betekent Klantgegevens die aan Microsoft worden verstrekt door of namens de Klant door middel van het gebruik van
de Bing Search Services.
“Klantoplossing” betekent een toepassing of reeks toepassingen die primaire en significante functionaliteit toevoegt aan de Microsoft Azure
Services en niet hoofdzakelijk fungeert als vervanging van de Microsoft Azure Services.
“Microsoft Azure Services” betekent diensten en functies van Microsoft die worden vermeld op http://azure.microsoft.com/services/, behalve
welke afzonderlijk worden gelicentieerd. “Microsoft Azure Services” omvat eventuele opensourcecomponenten die door Microsoft in deze
diensten en functies zijn geïntegreerd.
“Microsoft Translator” betekent Translator Text API en/of Translator Speech API aangeboden door Microsoft als een op de cloud gebaseerde
automatische vertaaldienst.
Beperkingen voor het gebruik van Azure Facial Recognition Services door de Amerikaanse politie beperken.
De Klant mag de Azure Facial Recognition Services niet gebruiken als de Klant een politiedienst in de Verenigde Staten is, en de Klant mag niet
toestaan dat deze services worden gebruikt door of voor een politiedienst in de Verenigde Staten. Schending van een van de beperkingen in dit
artikel kan leiden tot de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de dienst door de Klant.
Binnen de context van dit artikel betekent “Azure Facial Recognition Services” de functionaliteit voor gezichtsherkenning die is opgenomen in Azure
Services, zoals Face, of de functionaliteit voor gezichtsherkenning in Video Indexer.
Beperkingen
Het is de Klant niet toegestaan
 de Microsoft Azure Services door te verkopen of te herdistribueren, of
 meerdere gebruikers toestaan direct of indirect toegang te verkrijgen tot een functie van de Microsoft Azure Service die beschikbaar wordt
gesteld per gebruiker (bijvoorbeeld Active Directory Premium). Specifieke voorwaarden met betrekking tot hertoewijzing die van toepassing
zijn op een Microsoft Azure Service-functie kunnen worden geleverd in aanvullende documentatie bij de functie.
Buitengebruikstelling van diensten of functies
Microsoft stelt de Klant 12 maanden van tevoren op de hoogte wanneer wezenlijke functies of functionaliteit worden verwijderd of een dienst
buiten gebruik wordt gesteld, tenzij de verwijdering moet worden bespoedigd om redenen van veiligheid, wetgeving of systeemprestaties. Dit geldt
niet voor Previews
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Gegevensbehoud na afloop of beëindiging
Het aflopen of beëindigen van het abonnement van een Klant op een Online Dienst doet niets af aan de verplichting van de Klant tot betaling voor
het hosten van Gegevens van de Klant gedurende een Verlengde Looptijd.
Hostuitzondering
De Klant mag een Klantoplossing maken en onderhouden en, niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de volume licensing overeenkomst
van de Klant, Microsoft Azure Services combineren met Gegevens van de Klant in eigendom van of in licentie genomen door de Klant of een derde
partij, om een Klantoplossing te maken met behulp van de Microsoft Azure Service en de Gegevens van de Klant samen. De Klant mag derde
partijen toegang verlenen tot en gebruik laten maken van de Microsoft Azure Services in verband met het gebruik van de Klantoplossing. De Klant
is verantwoordelijk voor dat gebruik en dient erop toe te zien dat bij dat gebruik aan deze voorwaarden en de voorwaarden van de volume
licensing overeenkomst van de Klant wordt voldaan.
Software gebruiken binnen Microsoft Azure
Voor Microsoft-software die beschikbaar is binnen een Microsoft Azure-service, verleent Microsoft de Klant een beperkte licentie voor het gebruik
van de software, uitsluitend binnen de Microsoft Azure-service.
Beschikbaarheid van datacenters
Het gebruik van datacenters in bepaalde regio’s kan beperkt zijn tot Klanten die zich bevinden in of nabij de betreffende regio. Zie
http://azure.microsoft.com/en-us/regions voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten per regio.
Delen
De Microsoft Azure Services kunnen de mogelijkheid bieden om een Klantoplossing en/of Gegevens van de Klant te delen met andere Azuregebruikers en -gemeenschappen of andere derden. Indien de Klant ervoor kiest over te gaan tot deze vorm van delen, stemt de Klant ermee in dat
deze een licentie geeft aan alle geautoriseerde gebruikers, met inbegrip van het recht de Klantoplossing en/of de Gegevens van de Klant te
gebruiken, te wijzigen en opnieuw in te zenden, en staat de Klant Microsoft toe deze beschikbaar te stellen aan dergelijke gebruikers op een wijze
en plaats naar eigen keuze.
Marketplace
Microsoft Azure maakt het voor de Klant mogelijk om, onder afzonderlijke voorwaarden die beschikbaar zijn op
http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/store-terms, toegang te verkrijgen tot producten die zijn geoptimaliseerd
voor gebruik met Azure of deze aan te schaffen via omgevingen zoals de Microsoft Azure Marketplace en de Virtual Machine-galerij.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Defender voor IoT
De Klant mag Azure Defender voor IoT uitsluitend gebruiken voor het controleren van apparaten op het huidige verplichtingenniveau. De Klant
stemt ermee in het verplichtingenniveau voor de volgende factureringsperiode bij te werken op basis van het daadwerkelijke gebruik.
Verplichtingenniveaus worden (zo nodig bijgewerkt) automatisch verlengd van factureringsperiode tot factureringsperiode.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure DevTest Labs
Geheimen in DevTest Labs
Azure DevTest Labs maakt automatisch een sleutelarchief op het moment dat de gebruiker voor het eerst een geheim bewaart. Klant mag dit
sleutelarchief niet gebruiken om iets anders op te slaan dan aan DevTest Lab-gerelateerde wachtwoorden, SSH-sleutels of persoonlijke
toegangstokens.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Health Bot Service
Definities
“Customer Health Bot Toepassing” betekent een toepassing of reeks toepassingen die primaire en significante functionaliteit toevoegt aan de
Azure Health Bot Service en niet hoofdzakelijk fungeert als vervanging van de Azure Health Bot Service.
Verplichtingen van de Klant
De Klant is geheel zelf verantwoordelijk: (1) de nauwkeurigheid en toereikendheid van informatie en Gegevens die zijn geleverd door gebruik van
de Azure Health Bot Service; (2) implementatie van een beveiligde toepassing-tot-toepassing verificatiemethode tussen de Customer Health Bot
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Toepassing en de Azure Health Bot Service; (3) verkrijgen van gepaste toestemming van eindgebruikers in verband met hun gebruik van de
Customer Health Bot Toepassing; en (4) weergave van gepaste waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor eindgebruikers in verband met
hun gebruik van de Customer Health Bot Toepassing, waaronder, voor zover toepasselijk, de waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen
uiteengezet in het volgende formulier.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Lab Services
Relatie met eindgebruikers
Hoewel Microsoft de Azure Lab Services aan Klant levert, is Klant, en niet Microsoft, de exclusieve leverancier van de betreffende diensten aan
eindgebruikers van Klant en draagt deze alle verantwoordelijkheid jegens de eindgebruikers, met inbegrip van de verplichtingen voor
ondersteuning. Eindgebruikers van Klant zijn geen partij bij enige overeenkomst met Microsoft met betrekking tot de diensten.
Kennisgeving; Aansprakelijkheid; Verbod op stappen tegen Microsoft
Klant dient Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele incidenten die gevolgen kunnen hebben voor Microsoft, zoals datalekken,
problemen met wachtwoorden, klachten van eindgebruikers, verlies van gebruikersgegevens, of vorderingen met betrekking tot intellectueel
eigendom of privacy.
Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Microsoft geen verplichtingen of aansprakelijkheid heeft jegens Klant of enige eindgebruiker voor het
gebruik van de dienst door de eindgebruiker.
Het gebruik van de dienst verleent de eindgebruiker geen recht om stappen te ondernemen tegen Microsoft in verband met de diensten. Indien
een eindgebruiker gerechtelijke stappen neemt tegen Microsoft, is de vrijwaringsbepaling in dit artikel van toepassing.
Vrijwaring
Klant gaat ermee akkoord Microsoft te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige vordering van een eindgebruiker, derde partij en/of
regulerende instantie in verband met de dienst die wordt geleverd aan eindgebruikers. Klant betaalt de kosten van eventuele daaruit voortvloeiende
uitspraken of schikkingen, en alle in verband ermee geleden onkosten, met inbegrip van redelijke kosten voor gerechtelijke bijstand.
Voorwaarden voor eindgebruikers
Om de diensten te bieden aan eindgebruikers, dient Klant met de eindgebruikers van Klant op geldige wijze een bindende, schriftelijke
overeenkomst aan te gaan waarin de strekking van de volgende vereisten moet zijn opgenomen:
Beschrijving van de relatie: Klant is de exclusieve leverancier van de diensten. Klant is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning aan
eindgebruikers. De diensten worden door Klant aan de eindgebruikers van Klant geleverd op grond van uw gebruiksvoorwaarden en uw privacybeleid.
Naleving; gebruiksregels: Klant is volledig zelf verantwoordelijk om toe te zien op de naleving van alle toepasselijke wetten in verband met de
levering van Klant van de dienst en het gebruik van de dienst door zijn eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AVG. Verder, ter
verduidelijking en zonder beperkingen op te leggen aan de Gebruiksregels, is het voor Klant en de eindgebruikers van Klant niet toegestaan Azure
Lab Services te gebruiken voor het faciliteren of uitvoeren van cryptogeldmining. Schending van dit verbod kan leiden tot opschorting van de
dienst, zoals uiteengezet in de Gebruiksregels.
Vrijwaring van garanties: Klant wijst elke garantie in verband met de diensten van de hand, en Klant doet hetzelfde voor Microsoft.
Aansprakelijkheidsbeperking en uitsluiting van schadevergoedingen: Klant wijst elke aansprakelijkheid van de hand en sluit schadevergoedingen uit
op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van eventuele toepasselijke overeenkomsten tussen Klant en Microsoft.
Updates
Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de virtuele machines (VM's) in de portfolio van Klant. Niettegenstaande het voorgaande, is
Microsoft gerechtigd, maar niet verplicht, stappen te ondernemen met betrekking tot de VM's in uw portfolio die Microsoft naar haar zakelijk
oordeel redelijk acht, met inbegrip van het aanbrengen van updates of andere wijzigingen die algemeen van toepassing zijn op de diensten.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Machine Learning Service
NVIDIA-onderdelen
Azure Machine Learning Service omvat mogelijk de CUDA Toolkit, Tesla-stuurprogramma's, cuDNN, DIGITS, NCCL en TensorRT van NVIDIA
Corporation (de “NVIDIA-onderdelen”), de Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van NVIDIA-onderdelen wordt geregeld door de NVIDIA Cloud
End User License Agreement for Compute die beschikbaar is via https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=874330.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Azure Maps
Beperkingen op navigatie.
Het is Klant niet toegestaan Azure Maps te gebruiken om stapsgewijze (“turn-by-turn”) navigatiefunctionaliteit mogelijk te maken in een
willekeurige toepassing.
Databasebeperkingen
Het is Klant niet toegestaan Azure Maps of enig deel daarvan te gebruiken om een concurrerende database of dienst te creëren, of een afgeleide
database te maken die geheel of gedeeltelijk is gevuld met de gegevens en/of gegevens van Klant die zijn geleverd of aangemaakt door een derde partij.
Het is Klant niet toegestaan om de gegevens die Azure Maps levert, te gebruiken in combinatie met enige andere database van een derde partij,
met uitzondering van het toevoegen aan de gegevens van lagen van een type dat niet is inbegrepen in de Service (zoals inhoud die uw eigendom is)
of waarvoor Microsoft anderszins een licentie verstrekt.
API-resultaten
Klant mag geen informatie opslaan of tijdelijk opslaan die wordt aangeleverd door de Azure Maps API, waaronder zonder beperking begrepen
geocodes en omgekeerde geocodes, mapdatatiles en route-informatie (de “Resultaten”) met als doel dergelijke Resultaten geschikt te maken voor
gebruik door meerdere gebruikers, of functionaliteit van Azure Maps te omzeilen.
Opslag en tijdelijke en opslag van Resultaten zijn toegestaan indien u dit doet om de latentietijden van de toepassing van Klant te reduceren.
Resultaten mogen niet langer worden opgeslagen dan: (i) de geldigheidsperiode die wordt aangegeven in de retourneerde headers; of (ii) 6
maanden, indien dit korter is. Niettegenstaande het voorgaande kan de Klant doorlopende toegang tot geocodes behouden zolang de Klant een
actief Azure-account behoudt.
De Klant mag geen Resultaten weergeven, uitgezonderd geocodes en uitsluitend zoals beschreven in deze Voorwaarden voor Online Diensten, op
content of geografische kaartendatabases van derden.
Mobility API
Klant mag geen informatie tijdelijk of permanent opslaan die wordt aangeleverd door de Mobility API, waaronder zonder beperking begrepen
informatie over de instantie, Stop-sleutels en Transit Type (de “Mobility-resultaten”) met als doel dergelijke Mobility-resultaten geschikt te maken
voor gebruik door meerdere gebruikers of functionaliteit van Azure Maps te omzeilen.
Tijdelijke en permanente opslag van Mobility-resultaten is toegestaan indien u dit doet met het doel de latentietijden van de toepassing van Klant
te reduceren. Mobility-resultaten mogen niet langer worden opgeslagen dan: (i) de geldigheidsperiode die wordt aangegeven in de retourneerde
headers; of (ii) 6 maanden, indien dit korter is. Niettegenstaande het voorgaande kan de Klant doorlopende toegang behouden tot Stop Name, ID
en Position zolang de Klant een actief Azure-account heeft.
Kaartgegevens
Het gebruik van inhoud waarop de auteursrechtaanduiding van TomTom is weergegeven, dient in overeenstemming te zijn met de beperkingen die
worden vermeld in de productievoorwaarden en EULA waaronder TomTom aan de derde partij een licentie verstrekt (https://www.tomtom.com/
en_GB/thirdpartyproductterms/). Azure Maps maakt gebruik van Bing Imagery, waarop de kennisgeving voor Bing Maps Notice in Bijlage 1 van
toepassing is.
Parameter gebruikersregio
De parameter Gebruikersregio in Azure Maps moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de
wetgeving met betrekking tot landkaarten van het land waar de kaarten, afbeeldingen en andere gegevens en inhoud van derden waarvoor Klant
toestemming krijgt om deze via Azure Maps te raadplegen, beschikbaar worden gemaakt.
Geen garantie van nauwkeurigheid
Microsoft en haar leveranciers garanderen niet dat de kaarten, afbeeldingen, gegevens of andere inhoud die Azure Maps levert, nauwkeurig of
volledig zullen zijn.
Auteursrecht
Het is Klant niet toegestaan om enig logo dat, en/of enige auteursrechtaanduiding die zich bevindt op, of automatisch wordt gegeneerd door Azure
Maps, te verwijderen, onleesbaar te maken, te maskeren of te wijzigen.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure SQL Edge
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Definities
“IoT-apparaat” betekent een computerapparaat dat (i) is ontworpen of geconfigureerd om primair te worden gebruikt met een sector- of
taakspecifiek softwareprogramma dat de primaire functionaliteit van het computerapparaat levert (“IoT-programma”), (ii) gebruikmaakt van te
hoogste 16 fysieke cores, en (iii) niet is ontworpen om op de markt te worden gebracht of primair te worden gebruikt als multifunctionele Server of
commercieel gezien haalbaar substituut voor een multifunctionele Server. Een IoT-apparaat dat wordt beheerd door of onder toezicht staat van
een andere entiteit dan de Klant of een van de Gelieerde Ondernemingen van de Klant is onderworpen aan de bepaling Softwarebeheer
uitbesteden van de Productvoorwaarden op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207.
Gebruik van Azure SQL Edge
De Klant mag elk gewenst aantal exemplaren van de Azure SQL Edge-software installeren en gebruiken op een IoT-apparaat die speciaal is ingericht
voor gebruik door de Klant en waaraan een Licentie is toegewezen. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de “Algemene Voorwaarden”
mag de Klant een Licentie op enig moment opnieuw toewijzen aan andere IoT-apparaten die speciaal zijn ingericht voor gebruik door de Klant. Indien
de Klant andere functionaliteit installeert dan de Azure SQL Edge-software (hetzij afgeleid van software van Microsoft of software van derden) op het
IoT-apparaat, mag deze andere functionaliteit uitsluitend worden gebruikt voor het ondersteunen van het IoT-programma.
De voorwaarden van de BBP zijn niet van toepassing Azure SQL Edge indien geïnstalleerd op een IoT-apparaat van de Klant, uitgezonderd voor
zover Persoonsgegevens worden verzameld om Azure-beheerservices mogelijk te maken en om verbruik te meten voor factureringsdoeleinden,
aangezien Microsoft geen zeggenschap heeft over de besturingssysteemomgeving van dergelijke IoT-apparaten.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Stack HCI
Privacyverklaring
Behalve zoals hieronder weergegeven, is Microsoft een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor Persoonsgegevens die worden
verzameld in verband met uw gebruik van Azure Stack HCI. Microsoft behandelt deze Persoonsgegevens overeenkomstig de Microsoft
Privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 en de voorwaarden van de BBP zijn niet van toepassing.
Persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt om Azure-beheerservices via de Azure-beheerportal te faciliteren, om het gebruik van het
product bij te houden voor factureringsdoeleinden en voor zover vermeld in de productdocumentatie, worden verwerkt in overeenstemming met
de DPA-voorwaarden.
Gebruiksrechten en gebruiksvoorwaarden
De Klant mag de Azure Stack HCI-software uitsluitend gebruiken (i) op servers die speciaal zijn ingericht voor het interne gebruik van de Klant en (ii)
als hostbesturingssysteem voor het beheren en onderhouden van virtuele machines met een geldige licentie waarop toepassingen met een geldige
licentie worden uitgevoerd. Elke server voor specifiek gebruik die wordt beheerd door of onder toezicht staat van een andere entiteit dan de Klant
of een van de Gelieerde Ondernemingen van de Klant is onderworpen aan de bepaling 'Softwarebeheer uitbesteden' van de Productvoorwaarden.
(De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207.) De Klant mag de Azure Stack HCI-software gebruiken mits (i)
deze is geregistreerd bij het geldige Azure-abonnement van de Klant om aanvullende Azure Stack HCI-functionaliteit in te schakelen en het gebruik
van de Klant te meten en te factureren en (ii) ten minste eenmaal per dertig (30) aaneengesloten kalenderdagen via internet verbinding wordt
gemaakt met het Azure-abonnement van de Klant.
Licentiebeperkingen
Het is de Klant niet toegestaan (i) een verplicht registratie- of aanmeldingsproces voor Azure Stack HCI te omzeilen, of (ii) toepassingen, rollen van
het besturingssysteem en/of andere workloads rechtstreeks uit te voeren op de Azure Stack HCI-software, uitgezonderd voor (A) hulpprogramma's
en rollen van het besturingssysteem en (B) gevirtualiseerde machines waarop Azure Stack HCI wordt uitgevoerd, zowel (A) als (B) voor zover
noodzakelijk om Azure Stack HCI in staat te stellen virtuele machines met een geldige licentie waarop toepassingen met een geldige licentie
worden uitgevoerd te hosten, te beheren en te onderhouden.
Geen hostuitzondering
De hostuitzondering voor Microsoft Azure Services in deze VOD geldt niet voor Azure Stack HCI.
Klantenondersteuning
Voor eventueel beschikbare klantondersteuning van Microsoft voor Azure Stack HCI geldt de vereiste dat Azure Stack HCI wordt uitgevoerd op
serverhardware die vooraf is gevalideerd door Microsoft in het kader van de Azure Stack HCI-programmaovereenkomst of een opvolgende
overeenkomst
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Stack Hub
Azure Stack Hub-privacy
De Privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 is van toepassing op het gebruik van Azure Stack Hub door
de Klant. Indien een Klant met een Microsoft Cloud Overeenkomst of Microsoft Customer Agreement gebruikmaakt van Azure Stack Hub-software
of -services die worden gehost door een Reseller, is dit gebruik onderworpen aan de privacypraktijken van de Reseller. Deze kunnen afwijken van
die van Microsoft.
Voor zover Microsoft optreedt als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens in verband met Azure Stack Hub, legt Microsoft haar
verplichtingen jegens al haar klanten vast in (a) de “Verwerking van Persoonsgegevens; AVG” voorziening van de GBO en (b) de Voorwaarden van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie in Bijlage 3 van de GBO.
Gebruik van Azure Stack Hub
De Klant mag Azure Stack Hub uitsluitend gebruiken op de hardware waarop deze is voorgeïnstalleerd.
Gebruik van het standaard providerabonnement
Het abonnement dat tijdens het implementatieproces van de Azure Stack Hub wordt gemaakt voor de systeembeheerder (het standaard
providerabonnement) mag alleen worden gebruikt voor het implementeren en beheren van de Azure Stack Hub-infrastructuur; het mag niet
worden gebruikt voor workloads waarbij geen Azure Stack Hub-infrastructuur wordt geïmplementeerd of beheerd. (Het mag bijvoorbeeld niet
worden gebruikt voor het uitvoeren van toepassingsworkloads).
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Cognitive Services
Productdocumentatie
Microsoft kan technische documentatie verstrekken over de juiste werking van de Cognitive Services (inclusief de toepasselijke handleidingen voor
ontwikkelaars). Deze wordt online beschikbaar wordt gesteld door Microsoft en van tijd tot tijd bijgewerkt. De Klant erkent deze documentatie te
hebben gelezen en gaat ermee akkoord dat hij de Cognitive Services zal gebruiken in overeenstemming met dergelijke documentatie, voor zover
van toepassing.
Sommige Cognitive Services zijn bedoeld om klantgegevens te verwerken die biometrische informatie bevatten (zoals mogelijk verder beschreven
in de productdocumentatie) die de klant kan opnemen in eigen systemen die worden gebruikt voor persoonlijke identificatie of andere doeleinden.
Klant erkent en stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de verplichtingen inzake biometrische gegevens in de Online Services
DPA (https://aka.ms/DPA).
Beperking met betrekking tot gebruik door de Klant van uitvoer van de dienst
De klant heeft geen toestemming en mag geen toestemming geven aan derden voor het gebruik van Cognitive Services of gegevens uit Cognitive
Services voor het maken, trainen of verbeteren (direct of indirect) van soortgelijke of concurrerende producten of diensten.
Services met beperkte toegang
Toegang tot bepaalde Cognitive Services is mogelijk beperkt op basis van de geschiktheids- en gebruikscriteria van Microsoft. Voor deze “Services
met beperkte toegang” is registratie vereist. De Klant gaat ermee akkoord de Cognitive Services uitsluitend te zullen gebruiken voor het gebruik dat
is gespecificeerd in het registratieformulier en/of in de inschrijving of overeenkomst en in overeenstemming met de relevante servicevoorwaarden.
Microsoft kan van de Klant verlangen dat deze nogmaals verifieert of de met betrekking tot de Services voor beperkte toegang aan Microsoft
verstrekte informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date is; en de Services voor beperkte toegang gebruikt in overeenstemming met de verstrekte
informatie en deze voorwaarden. Microsoft mag de toegang van de Klant tot deze Services met beperkte toegang opschorten of beëindigen
wegens niet-naleving, zij het alleen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk. De Klant zal binnen tien werkdagen na ontvangst op een
herverificatieverzoek van Microsoft reageren (verzoeken kunnen worden gedaan via Azure-tools voor zelfcertificering). Indien Microsoft
aanvullende informatie nodig heeft om de naleving van deze voorwaarden te waarborgen, zal de Klant samenwerken met Microsoft om deze
informatie binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken. Om toegang tot en gebruik van Services met beperkte toegang aan
te vragen, moet de Klant actuele, volledige en nauwkeurige informatie verstrekken in het registratieformulier en eventuele herverificatieverzoeken
van Microsoft.
Aangepaste TTS-services en gebruik van synthetische stemmen
Rechten. De klant verklaart en garandeert dat (i) deze de expliciete schriftelijke toestemming heeft van de stemeigenaar/-eigenaren in zijn
audiobestanden (“Stemtalent”) om hun persoonlijke gegevens te gebruiken, met inbegrip van zijn/haar stemgelijkenis, om stemmodellen te
creëren (“Synthetische stem(men)”), (ii) in de overeenkomst(en) met de Klant ook de duur van het gebruik van de Synthetische stem en eventuele
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beperkingen op de inhoud zijn meegenomen en (iii) de Klant de richtlijnen van Microsoft voor de openbaarmaking van stemtalent
(https://aka.ms/disclosure-voice-talent), waarin wordt beschreven hoe synthetische stemmen worden ontwikkeld en worden toegepast in tekstnaar-spraakdiensten, rechtstreeks of via de geautoriseerde vertegenwoordiger van Stemtalent met Stemtalent heeft gedeeld. Microsoft behoudt
zich het recht voor om van de Klant te eisen dat deze audiobestanden verstrekt met erkenningen door Stemtalent(en). De Klant erkent en gaat
ermee akkoord dat Microsoft deze mag gebruiken om sprekersverificatie uit te voeren aan de hand van de audiotrainingsbestanden van de Klant;
het bewaren van audiobestanden door Microsoft schept of impliceert echter geen verplichting dat Microsoft de sprekersverificatie ook
daadwerkelijk zal uitvoeren.
Toegestaan gebruik. De gedragscode (beschikbaar op https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct) vereist naleving van het beleid voor
acceptabel gebruik en stelt daarnaast de minimumvereisten vast waaraan alle TTS-implementaties moeten voldoen. De Klant heeft het exclusieve
recht om de Synthetische stem(men) te gebruiken die de Klant creëert en die beschikbaar wordt/worden gesteld door het gebruik van Cognitive
Services. Niettegenstaande het voorafgaande of enige hiermee strijdige bepaling in de DPA erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat
Microsoft een kopie mag behouden van elke Synthetische stem die door de Klant is gemaakt, en gerechtigd maar niet verplicht is, om de
Synthetische stem(men) te gebruiken om mogelijke schendingen van de servicevoorwaarden te onderzoeken en hierop actie te ondernemen.
De Klant verleent Microsoft een beperkte, niet-exclusieve, onherroepelijke wereldwijde licentie om audiobestanden met erkenningen alsmede een
kopie van de Synthetische stem(men) te behouden voor de beperkte doeleinden hierboven. De Klant is verplicht om alle rechten vast te leggen en
te onderhouden die Microsoft nodig heeft om audiobestanden met erkenningen en Synthetische stem(men) te behouden en te gebruiken zoals
beschreven in deze paragraaf, zonder de rechten van Stemtalent(en) of enige andere derde partij te schenden of Microsoft anderszins te
verplichten jegens Klant, Stemtalent of enige andere derde partij. Deze paragraaf blijft van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst
van de Klant.
Erkenning van Microsoft Translator
Bij de weergave van automatische vertalingen uitgevoerd door Microsoft Translator, dient de Klant een redelijk prominente mededeling weer te
geven dat de tekst automatisch is vertaald door Microsoft Translator.
Cognitive Services in Containers
Cognitive Services-functies die beschikbaar zijn in containers, zijn ontworpen om verbinding te maken met een factureringseindpunt. De containers
en het factureringseindpunt worden op grond van deze overeenkomst als Online Diensten in licentie gegeven aan de Klant. De containers zijn ook
onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de software met een Online Dienst in deze overeenkomst. De Klant moet de containers die voor de
communicatie met het factureringseindpunt worden gebruikt zo configureren dat het factureringseindpunt elk gebruik van die containers meet.
Op voorwaarde dat de Klant deze meting mogelijk maakt en onder voorbehoud van alle toepasselijke transactielimieten, mag de Klant elk aantal
containers (1) installeren en gebruiken voor de apparaten van de Klant die uitsluitend bestemd zijn voor het exclusieve gebruik van de Klant en (2)
voor de Microsoft Azure Service-accounts van de Klant. Hardware voor specifiek gebruik die wordt beheerd door of onder toezicht staat van een
andere entiteit dan de Klant of een van de Gelieerde Ondernemingen van de Klant, is onderworpen aan de clausule 'Softwarebeheer uitbesteden'
van de Productvoorwaarden op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207.
De containers bevatten materiaal dat vertrouwelijk is en het eigendom van Microsoft. De Klant stemt ermee in om dat materiaal vertrouwelijk te
behandelen en Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Klant zich bewust wordt van mogelijke onwettige toe-eigening of misbruik.
De voorwaarden van de GBO zijn niet van toepassing op de containers die zijn geïnstalleerd op de hardware voor specifiek gebruik van de Klant,
behalve voor zover Persoonsgegevens worden verzameld in verband met het factureringseindpunt, omdat Microsoft geen zeggenschap heeft over
de productieomgeving van de containers.
Inactieve Cognitive Services-configuraties en Aangepaste Cognitive Services-modellen
Voor de doeleinden van het bewaren en verwijderen van gegevens, kan Microsoft naar eigen goeddunken een inactieve Cognitive Servicesconfiguratie of een Aangepast Cognitive Services-model beschouwen als een online dienst waarvoor het abonnement van de klant is verlopen. Een
configuratie of aangepast model is inactief indien gedurende 90 dagen (1) er geen aanroepen zijn gericht aan de configuratie of het aangepast
model; (2) de configuratie of het aangepast model niet is gewijzigd en er geen huidige sleutel aan is toegewezen en (3) de klant zich er niet bij heeft
aangemeld.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Genomics
Privacy van Microsoft Genomics
De Privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 is van toepassing op het gebruik van Microsoft Genomics
door de Klant, uitgezonderd dat dit artikel Microsoft Genomics prevaleert waar dit in strijd is met de Privacyverklaring van Microsoft.
Licentievoorwaarden van Broad
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In Microsoft Genomics is toegang tot de Genetic Analysis Toolkit (GATK) van Broad Institute, Inc. (“Broad”) inbegrepen. Het gebruik van de GATK en
de bijbehorende documentatie in het kader van Microsoft Genomics is tevens onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst voor de GATK van
Broad (“Gebruiksrechtovereenkomst van Broad” beschikbaar hier https://software.broadinstitute.org/gatk/eula/index?p=Azure).
Microsoft kan bepaalde statistische en technische gegevens met betrekking tot het gebruik van de GATK verzamelen en delen met Broad. De Klant
machtigt Microsoft om de status van de Klant als gebruiker van de GATK in Microsoft Genomics te melden aan Broad.
Geen medisch gebruik
Microsoft Genomics is geen medisch hulpmiddel en uitvoer die wordt gegenereerd door middel van het gebruik ervan is niet bedoeld als feitelijk
resultaat. De uitvoer mag niet worden gebruikt voor medisch oordeel, advies of diagnose, of voor de behandeling van een ziekte of aandoening.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Visual Studio App Center
Privacy en beveiligingsvoorwaarden voor Visual Studio App Center Test
De privacyverklaring op https://aka.ms/actestprivacypolicy is van toepassing op het gebruik van Visual Studio App Center Test door de Klant. De
Klant mag Visual Studio App Center Test niet gebruiken voor het opslaan of verwerken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de documentatie van het
Product voor meer informatie.
Gebruik voor ontwikkeling en testen
De Klant mag Visual Studio App Center uitsluitend gebruiken voor het ontwikkelen en testen van toepassingen van de Klant. Een virtuele machine
die wordt verschaft door Visual Studio App Center mag door niet meer dan één Gelicentieerde Gebruiker tegelijk worden gebruikt.
Geautoriseerde ontwikkelaar
De Klant benoemt Microsoft als geautoriseerde ontwikkelaar met betrekking tot Apple-software die is opgenomen in Visual Studio App Center.
Microsoft is verantwoordelijk voor naleving van de voorwaarden voor dergelijke software die is inbegrepen in Visual Studio App Center en zal
vertrouwelijke informatie van Apple waartoe toegang wordt verkregen als onderdeel van Visual Studio App Center vertrouwelijk behandelen.
Toegang tot externe repositoryservices
Indien de Klant Microsoft toegang verleent tot het account van de Klant bij een externe repositoryservice, gaat de Klant ermee akkoord dat
Microsoft de inhoud van de accounts, met inbegrip van de inhoud van de openbare en privérepository's van de Klant, scant.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Azure-plannen
Kennisgevingen
De kennisgevingen voor Bing Maps en Klantenondersteuning in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Abonnementslicentiesuites
In aanvulling op de Gebruikers-SL's, zie Bijlage 2 voor andere SL's die voldoen aan de vereisten voor Azure Active Directory Premium, Microsoft
Defender for Identity, Azure Information Protection en Microsoft Intune.

Azure Active Directory Basic
De Klant mag met behulp van Eenmalige aanmelding tot 10 SaaS-toepassingen/aangepaste toepassingen per Gebruikers-SL vooraf integreren. Alle
toepassingen van Microsoft en van derden tellen mee bij deze toepassingenlimiet.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Active Directory Premium
De Klant mag met behulp van Eenmalige aanmelding SaaS-toepassingen/aangepaste toepassingen vooraf integreren. Het is de klant niet
toegestaan een gegevensset (of enig onderdeel van een gegevensset) die is opgenomen in de Microsoft Identity Manager-software die wordt
geleverd bij een Gebruikers-SL voor Microsoft Azure Active Directory Premium (P1 en P2) te verveelvoudigen of te distribueren.
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Toelating externe gebruikers
Voor elke Gebruikers-SL (of equivalente Subscription License Suite) die de klant aan een gebruiker toewijst, kan de klant ook tot vijf aanvullende
Externe gebruikers toelating geven om toegang te verkrijgen tot het corresponderende Azure Active Directory serviceniveau. Deze optie is niet
beschikbaar voor nieuwe klanten of klanten die de dienst gebruiken (of hebben gebruikt) als maandelijks actieve gebruikers.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Azure Information Protection Premium
Mededelingen
De kennisgevingen voor Bing Kaarten in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Eventuele implementatiediensten die aan de Klant zijn geleverd, zijn onderhevig aan de Kennisgeving betreffende Professionele Diensten in
Bijlage 1.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Dynamics 365 Services
Mededelingen
De Kennisgevingen betreffende Bing Maps en Professionele Diensten in Bijlage 1 zijn van toepassing. Eventuele introductie-, migratie of
implementatiediensten die aan de Klant zijn geleverd, zijn onderhevig aan de Kennisgeving betreffende Professionele Diensten in Bijlage 1. Verder
zijn de Kennisgevingen betreffende Bing Maps, Professionele Diensten, Azure Media Services H.265/HEVC-codering en de visuele norm H.264/AVC,
de videonorm VC-1, de visuele norm MPEG-4 Part 2 en de videonorm MPEG-2 in Bijlage 1 alleen van toepassing op Dynamics 365 Commerce.
Externe gebruikers
Externe gebruikers van Dynamics 365 Services hebben geen SL nodig voor toegang tot de Online Dienst. Deze ontheffing is niet van toepassing
op (1) opdrachtnemers of agenten van de Klant of zijn Gelieerde Ondernemingen, of (2) Externe Gebruikers die gebruikmaken van Dynamics 365clientsoftware met Dynamics 365 Services anders dan de services of componenten die zijn inbegrepen in Dynamics 365 Supply Chain Management,
Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources of Dynamics 365 Project Operations.
Beheerportal
Klanten met SL's voor Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce of Dynamics 365 Human
Resources of Dynamics 365 Project Operations SL's kunnen de Online Diensten implementeren en beheren door middel van Microsoft Dynamics
Lifecycle Services (of een opvolger daarvan), waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden.
Gemengde implementaties van Dynamics 365-diensten
Klanten kunnen (i) Dynamics 365 Sales Professional- en Enterprise-licenties, (ii) Dynamics 365 Customer Service Professional- en Enterpriselicenties, of (iii) Dynamics 365 Business Central- en de volgende gebruiken: Licenties voor Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain
Management of Dynamics 365 Project Operations als,
 elke Online Dienst is geïmplementeerd in een afzonderlijke instance, en
 gelicentieerde gebruikers uitsluitend gebruikmaken van instances waarvoor ze gerechtigd zijn.
Gemengde implementaties van Dynamics 365 Business Central-diensten
Klanten mogen de licenties voor Dynamics 365 Business Central Premium en Dynamics 365 Business Central Essentials niet door elkaar gebruiken
voor dezelfde tenant.
Dynamics 365 Marketing
Wetten, voorschriften en industrienormen betreffende reclame
Microsoft is niet verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetten, voorschriften of industrienormen die van toepassing zijn op de
verzending van reclamemateriaal door de Klant.
Dynamics 365 Supply Chain Management, Finance, Commerce en Project Operations Broncode
De Klant mag de X++ toepassingslager broncode voor Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce
of Dynamics 365 Project Operations voor eigen intern gebruik aanpassen.
Servergebruiksrechten voor Dynamics 365, Gebruikers-SL's, Gebruikers-SL's vanuit SA en Aanvullende Gebruikers-SL's
Be onderstaande bepalingen uit de servergebruiksrechten zijn niet van toepassing op Klanten met een licentie voor Dynamics 365 Sales
Professional, Dynamics 365 Customer Service Professional, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Human Resources, of Klanten met een licentie
voor Dynamics 365 online diensten op grond van Open License, Open Value en Open Value Subscription.
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Dynamics 365 for Operations on-premises Server
Klanten met een actief abonnement op Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance of Dynamics 365 Commerce kunnen:

een onbepaald aantal exemplaren van de Dynamics 365 for Operations Server-software installeren op een netwerkserver of gedeelde
servers;

Dynamics AX 2012 R3 Server-software installeren en gebruiken in plaats van Dynamics 365 for Operations Server;

uitsluitend toegang tot de serversoftware toestaan aan gebruikers en apparaten waaraan een kwalificerende SL is toegewezen;

updates ontvangen en gebruiken betreffende de vereisten van de overheid inzake belastingen en regelgeving met betrekking tot de
serversoftware; en

afgeleide werken maken van invoegtoepassingen, runtime of andere componenten die worden vermeld in gedrukte of elektronische
documentatie en deze afgeleide werken aanpassen en gebruiken, maar uitsluitend in combinatie met de serversoftware en uitsluitend
voor de interne doeleinden van de Klant.
Dynamics 365 on-premises Server
Klanten met een actief abonnement op Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Customer Service Enterprise of Dynamics 365 Field Service
kunnen:

een onbepaald aantal exemplaren van Dynamics 365-serversoftware (on-premises) installeren op een netwerkserver of gedeelde servers;

Dynamics CRM 2016 Server-software installeren in plaats van Dynamics 365 On-Premise Server;

uitsluitend toegang tot de serversoftware toestaan aan gebruikers en apparaten waaraan een kwalificerende SL is toegewezen; en

toegang toestaan tot de versie van de serversoftware die actueel is op de ingangsdatum van het abonnement aan gebruikers en
apparaten waaraan een van de volgende CAL's is toegewezen: Dynamics 365 On-premises for Sales, CAL's voor Customer Service of Team
Members; of CAL voor Dynamics CRM. Gebruikers en apparaten waaraan CAL's zijn toegewezen met actieve Software Assurance mogen
gebruikmaken van nieuwe versies van de serversoftware.
Dynamics 365 Business Central on-premises
Klanten met actieve abonnementen op Dynamics 365 Business Central mogen:

een onbepaald aantal exemplaren van Dynamics 365 Business Central on-premises software installeren op een netwerkserver of
gedeelde servers;

uitsluitend toegang tot de serversoftware toestaan aan gebruikers en apparaten waaraan een kwalificerende SL is toegewezen; en

toegang toestaan tot de versie van de serversoftware die actueel is op de ingangsdatum van het abonnement aan gebruikers en
apparaten waaraan een van de volgende CAL's is toegewezen: CAL's voor Dynamics 365 Business Central Premium, Essentials of Team
Member. Gebruikers en apparaten waaraan CAL's zijn toegewezen met een actief onderhoudsplan mogen gebruikmaken van nieuwe
versies van de serversoftware.
Microsoft Relationship Sales
De oplossing Microsoft Relationship Sales omvat Dynamics 365 Sales Enterprise en LinkedIn Sales Navigator Team of Enterprise. LinkedIn Sales
Navigator Team/Enterprise is uitsluitend bestemd voor gebruik door de Gelicentieerde Gebruiker van de Microsoft Relationship Sales-oplossing
voor de duur van het abonnement.
LinkedIn Sales Navigator
LinkedIn Sales Navigator wordt geleverd door LinkedIn Corporation. De Klant mag de LinkedIn Sales Navigator Service uitsluitend gebruiken voor
het genereren van sales leads en niet voor werving. Elke gebruiker van LinkedIn Sales Navigator moet lid zijn van LinkedIn er ermee akkoord gaan
te zijn gebonden aan de Gebruikersovereenkomst van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/preview/user-agreement. Niettegenstaande
enige tegengestelde bepaling in de volume licensing overeenkomst van de Klant (met inbegrip van deze Voorwaarden voor Online Diensten of de
GBO), is het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy van toepassing op het gebruik van de service LinkedIn
Sales Navigator door de Klant. LinkedIn Corporation (als gegevensverwerker) en de Klant (als verwerkingsverantwoordelijke) zullen zich houden
aan de voorwaarden van de Gegevensverwerkingsovereenkomst beschikbaar op https://legal.linkedin.com/dpa.
Dynamics 365 Operations Order Lines
Gebruikers of apparaten hebben geen SL nodig voor het indirect (niet via een client-UI) uitvoeren van de transactietypen die worden vermeld in de
Dynamics 365 Licentiehandleiding (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=866544&clcid=0x409). Het aantal toegestane transacties is beperkt tot
het aantal gelicentieerde bestelregels.
Dynamics 365 Customer Insights
Door Microsoft verstrekte gegevens en inzichten
Dynamics 365 Customer Insights kan door Microsoft verstrekte gegevens en inzichten bevatten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
marktsegment- en naamsbekendheidsgegevens en -inzichten). De Klant mag deze uitsluitend gebruiken voor interne zakelijke doeleinden.
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Dynamics 365 Fraud Protection
Dynamics 365 Fraud Protection (DFP) verwerkt Klantgegevens van DFP-klanten zoals wordt beschreven in het Microsoft Dynamics 365
Vertrouwenscentrum om de dienst te kunnen bieden. Hieronder valt het leveren van inzicht in de Klant over de waarschijnlijkheid van fraude voor
de betalingstransacties van de Klant en andere fraudegerelateerde gebeurtenissen ('Fraude-inzichten'). De klant erkent en stemt ermee in dat (i) de
klantgegevens die worden verstrekt aan de Online Dienst, zullen worden gede-identificeerd en gecombineerd met gede-identificeerde
klantgegevens van andere klanten van D365 Fraud Protection; (ii) de gede-identificeerde klantgegevens waarmee Fraude-Inzichten worden
gegenereerd, niet door de klant kunnen worden geopend, geëxtraheerd of verwijderd; en (iii) dat wanneer het Dynamics 365 Fraud Protectionabonnement van de klant wordt beëindigd, Microsoft de gede-identificeerde klantgegevens kan blijven verwerken met als enige doel het bieden
van Fraude-Inzichten aan andere Dynamics 365 Fraud Protection-klanten. Met de Fraude-Inzichten die door Microsoft worden gegenereerd,
kunnen de klantgegevens niet worden herkend, noch elke andere identificeerbare informatie van Dynamics 365 Fraud Protection-klanten.
Gebruiksbeperkingen
De klant kan de Fraude-Inzichten alleen gebruiken om fraude te voorkomen en om legitieme transacties beter te identificeren. De klant stemt
ermee in dat hij de Fraude-Inzichten niet zal gebruiken (i) als de enige factor bij het bepalen of er met een betalingstransactie moet worden
doorgegaan; (ii) als een factor bij het bepalen van de financiële status, financiële geschiedenis, kredietwaardigheid, of kwalificatie voor
verzekering, woonvoorziening of werkgelegenheid van een persoon; of (iii) om een besluit te nemen die wettelijke gevolgen veroorzaakt of van
wezenlijke invloed is op een persoon. Microsoft biedt Dynamics 365 Fraud Protection niet als een 'kredietrapportage-agentschap' en biedt ook
geen 'consumentrapportages' of 'kredietverwijzingen' (aangezien deze praktijken zijn gedefinieerd in de Fair Credit Reporting Act van de
Verenigde Staten, in de Financial Services and Markets Act van het Verenigd Koninkrijk, of vergelijkbare wetgeving).
Klant stemt ermee in om alle aanvullende beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Fraude-Inzichten na te leven, in zoverre dit
noodzakelijk wordt geacht door Microsoft. De klant zal zijn naleving van de beperkingen bij het gebruik van de Fraude-Inzichten schriftelijk
bevestigen binnen tien (10) dagen na de ontvangst van een verzoek hiertoe door Microsoft. Indien Microsoft aanvullende informatie nodig heeft
om de naleving van deze beperkingen garanderen, zal de Klant samenwerken met Microsoft om deze informatie, inclusief documentatie, binnen
30 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Office 365-diensten
Mededelingen
De kennisgevingen voor Bing Maps en Klantenondersteuning in Bijlage 1 zijn van toepassing. Eventuele introductie-, migratie of
implementatiediensten die aan de Klant zijn geleverd, zijn onderhevig aan de Kennisgeving betreffende Professionele Diensten in Bijlage 1.
Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten
Gedurende de looptijd van het abonnement van de Klant, zullen de Office 365-diensten in grote lijnen voldoen aan de beschrijving van de
kernfunctionaliteit in de specifieke informatie voor de Office 365-diensten hieronder, indien van toepassing, onder voorbehoud van
Productbeperkingen of externe factoren (zoals de ontvanger, aantal berichten, omvang van bericht en beperkingen aan de omvang van de mailbox
voor e-mail; standaard of door de Klant opgelegd beleid voor het bewaren van gegevens; zoeklimieten; opslaglimieten; configuraties van Klanten of
eindgebruikers; en limieten voor vergadercapaciteit). Microsoft mag een hieronder genoemde functionaliteit alleen permanent elimineren als de
Klant redelijke alternatieve functionaliteit wordt geboden.
Beheerportal
De Klant kan eindgebruikers en domeinen toevoegen en verwijderen, licenties beheren en groepen maken met behulp van de Microsoft Online
Diensten-portal of een opvolgende website.
Office 365 Education
Als het factuuradres van klant buiten Europa ligt en klant een Office 365 Education-abonnement heeft, kan Microsoft, niettegenstaande het
gedeelte 'Locatie van gegevens van Klant at-rest voor Core Online Diensten' van de VOD, de Office 365 tenant van klant verstrekken en
klantgegevens overdragen aan, en klantgegevens at-rest overal in Europa of Noord-Amerika opslaan. Als het factuuradres van klant in Europa ligt
en klant een Office 365 Education-abonnement heeft, kan Microsoft, niettegenstaande het gedeelte 'Locatie van gegevens van Klant at-rest voor
Core Online Diensten' van de VOD, de Office 365 tenant van klant verstrekken en klantgegevens overdragen aan, en klantgegevens at-rest overal in
de Europese Unie opslaan.
Serviceversleuteling met code van klant
De Klant draagt alle risico's met betrekking tot verwijdering van gegevens, ontoegankelijkheid en onderbreking van de dienst als gevolg van het
ontbreken van een versleutelingscode door toedoen van de Klant.
Cortana
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Met de Cortana-platformdienst die is ingebouwd in Office 365-diensten kunnen gebruikers, in bepaalde gevallen, verbinding maken met Microsoftdiensten buiten de Office 365-diensten. Indien de Klant dit toestaat, zijn gebruikers die ervoor kiezen gebruik te maken van dergelijke diensten
onderworpen aan andere gebruiksvoorwaarden dan deze Voorwaarden voor Online Diensten voor betreft het gebruik van dergelijke diensten en
met betrekking waartoe Microsoft optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in de productdocumentatie.
Microsoft Threat Experts
De diensten die aan de Klant worden geleverd via de Microsoft Threat Experts-dienst zijn onderhevig aan de Kennisgeving betreffende Professionele
Diensten in Bijlage 1.
Functionaliteit voor eindpuntnaleving
Insider Risk Management en Microsoft Information Protection (de “Nalevingsdiensten”) bevatten eindpuntfunctionaliteit waarin Gegevens van de
Klant uit Microsoft Defender for Endpoint zijn opgenomen. Indien de Klant niet beschikt over een actief Microsoft Defender for Endpointabonnement, wordt automatisch een instance ingericht voor het beperkte doeleinde van het faciliteren van de eindpuntfunctionaliteit van de
Nalevingsdiensten. Op de Gegevens van de Klant die worden verzameld om deze eindpuntfunctionaliteit te leveren zijn uitsluitend de voorwaarden
en GBO-bepalingen van toepassing die van toepassing zijn op Microsoft Defender for Endpoint.
Yammer
Voor Office 365-diensten waarin Yammer is opgenomen, hebben Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd voor Yammer via externe
netwerkfunctionaliteit geen gebruikers-SL's nodig.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Audiodiensten
Audio Conferencing
Calling Plan
Common Area Phone

Communication Credits
Teams Rooms
Phone System

Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten
De Kernfunctionaliteit van Skype voor Bedrijven Online Plan 2 of een opvolgende dienst daarvan biedt de volgende mogelijkheden:
Chatberichten
Een eindgebruiker kan in real-time een tekstbericht naar een andere eindgebruiker sturen via een IP-netwerk.
Aanwezigheid
Een eindgebruiker kan de beschikbaarheid van de eindgebruiker instellen en laten weergeven en de beschikbaarheid van een andere
eindgebruiker bekijken.
Online vergaderingen
Een eindgebruiker kan een internetvergadering met andere eindgebruikers houden, met functionaliteit voor audio- en videoconferencing.
Kennisgevingen
De Kennisgevingen betreffende H.264/AVC, MPEG-4 AVC en/of VC-1 in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Externe Gebruikers en gebruikers die niet zijn geverifieerd door Skype voor Bedrijven Online
Er zijn geen Gebruikers-SL's vereist voor Externe Gebruikers en gebruikers die niet worden geverifieerd door de Skype voor Business Online-dienst.
Common Area Communications Device
Een Common Area Communication Device (“CACD”) is een apparaat dat wordt gedeeld door meerdere gebruikers die zich niet op het apparaat
aanmelden met hun Office 365-referenties en dat functionaliteit ondersteunt voor bellen, vergaderingen en/of conferenties via spraak, Voice over
IP en/of video. Common Area Phone en Teams Rooms van Microsoft zijn Apparaat-SL's die alleen kunnen worden toegewezen aan een CACD. Elk
apparaat met een CACD-licentie kan worden gebruikt door een onbepaald aantal gebruikers.
Calling Plan en Audio Conferencing Services (Calling/Conferencing Services)
Calling en Conferencing Services worden geleverd door de Gelieerde Onderneming van Microsoft of een andere serviceprovider die geautoriseerd
is om deze te beheren. In de prijzen van Calling en Conferencing Services kunnen toepasselijke belastingen en toeslagen zijn inbegrepen. De
voorwaarden voor Calling en Conferencing Services kunnen van land tot land verschillen. Alle inbegrepen belastingen, toeslagen en landspecifieke
gebruiksvoorwaarden worden vermeld in de gebruiksvoorwaarden op de Volume Licensing-website op
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=690247.
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Overschrijding van de gebruikslimieten van het toepasselijke Calling en Conferencing Services-abonnementsplan, zoals beschreven in de
gebruiksvoorwaarden, kan resulteren in opschorting van de diensten. Microsoft geeft een redelijke kennisgeving voordat zij overgaat tot
opschorting van Calling en Conferencing Services. Gedurende de periode van opschorting kan de klant wel noodoproepen doen.
Belangrijke informatie over noodhulpdiensten
De Klant dient elke gebruiker van een Calling Plan ervan op de hoogte stellen dat het bellen van noodhulpdiensten in de volgende opzichten anders
werkt dan bij traditionele telefoondiensten: (i) Office 365 is mogelijk niet bekend met de feitelijke locatie van de persoon die de noodhulpdienst
belt, hetgeen erin kan resulteren dat een oproep naar een noodhulpdienst wordt doorverbonden naar de verkeerde noodhulpdienstcentrale en/of
dat de noodhulpdiensten worden gestuurd naar de verkeerde locatie; (ii) indien het apparaat van de gebruiker geen voeding meer heeft, wordt
geconfronteerd met een stroomuitval of om ongeacht welke reden geen toegang kan krijgen met internet, kan de gebruiker geen
noodhulpdiensten bellen via een Calling Plan-service; en (iii) hoewel Calling Plan-services overal ter wereld kan worden gebruikt waar een
internetverbinding aanwezig is, kunnen gebruikers beter geen noodhulpdiensten bellen vanaf een locatie buiten hun eigen land omdat de oproep
dan waarschijnlijk niet wordt doorverbonden naar de juiste centrale voor de betreffende locatie.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Exchange Online
Exchange Online (Plan 1 en 2)
Exchange Online K1
Exchange Online Archiving for Exchange Online

Exchange Online Archiving for Exchange Server
Voorkoming van gegevensverlies
Microsoft Defender voor Office 365

Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten - Exchange Online
De Kernfunctionaliteit van Exchange Online of een opvolgende dienst biedt de volgende mogelijkheden:
E-mail
een eindgebruiker kan e-mailberichten verzenden, e-mailberichten ontvangen van binnen en buiten de organisatie van de Klant, en het postvak
van de eindgebruiker raadplegen.
Mobiele toegang en toegang met een webbrowser
Met behulp van het Microsoft Exchange ActiveSync-protocol of een opvolgend protocol of opvolgende technologie, stelt Exchange Online een
eindgebruiker in staat e-mail te verzenden en te ontvangen en agenda’s te bekijken en te bewerken vanaf een mobiel apparaat waarop het
protocol of de technologie voldoende wordt ondersteund. Een eindgebruiker kan e-mailberichten verzenden, e-mailberichten ontvangen van
binnen en buiten de organisatie van de Klant, en het postvak van de eindgebruiker raadplegen, allemaal met behulp van een compatibele
webbrowser.
Bewaarbeleid
De Klant kan een beleid voor het archiveren en wissen van e-mailberichten opstellen.
Herstel van verwijderde items en herstel van postvak
De Klant kan de inhoud van een verwijderd postvak herstellen, en een eindgebruiker kan een item herstellen dat is verwijderd uit een van de emailmappen van de eindgebruiker.
Zoeken in meerdere mailboxen
De Klant kan zoeken naar inhoud in meerdere mailboxen binnen de organisatie.
Agenda
De eindgebruiker kan een agenda bekijken en afspraken, vergaderingen en automatische beantwoording van inkomende e-mailberichten
inplannen.
Contactpersonen
Binnen een voor Exchange Online geboden gebruikersinterface is de Klant in staat tot het creëren en beheren van distributiegroepen en een
organisatiebrede adressenlijst van eindgebruikers, distributiegroepen en externe contactpersonen die per e-mail bereikbaar zijn.
Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten - Exchange Online Archiving
De Kernfunctionaliteit van Exchange Online Archiving of een opvolgende dienst biedt de volgende mogelijkheden:
Opslag
De Klant kan een eindgebruiker toestaan e-mailberichten op te slaan.
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Bewaarbeleid
De Klant is in staat een beleid voor het archiveren en verwijderen van e-mailberichten op te stellen, los van beleidsregels die een eindgebruiker
kan toepassen op het eigen postvak van de eindgebruiker.
Herstel van verwijderde items en herstel van postvak
De Klant kan door middel van Office 365-ondersteuningsdiensten de inhoud van een verwijderd archiefpostvak herstellen, en een eindgebruiker
kan een item herstellen dat is verwijderd uit een van de e-mailmappen van de eindgebruiker in het archief van de eindgebruiker.
Zoeken in meerdere mailboxen
De Klant kan zoeken naar inhoud in meerdere mailboxen binnen de organisatie.
Wettelijke bewaring
De Klant kan een “wettelijke bewaring” opleggen voor het primaire postvak en archiefpostvak van een eindgebruiker om de inhoud van deze
postvakken te bewaren.
Archivering
Archivering mag alleen worden gebruikt voor messagingopslag in combinatie met Exchange Online Plan 1 en 2.
Archivering voor Exchange Server
Gebruikers met een CAL voor Exchange Server 2013 Standard kunnen beschikken over de functionaliteit van de CAL voor Exchange Server 2013
Enterprise die nodig zijn voor het gebruik van Exchange Online Archiving for Exchange Server.
Smartphones en tablets
Elke gebruiker aan wie de Klant een Gebruikers-SL voor Exchange Online toewijst, mag (i) Microsoft Outlook voor mobiele apparaten gebruiken
voor commerciële doeleinden en (ii) zich aanmelden bij Microsoft Outlook met een werk- of schoolaccount op maximaal vijf smartphones en vijf
tablets. Microsoft Outlook is tevens onderworpen aan de Servicespecifieke voorwaarden die van toepassing zijn op mobiele M 365-toepassingen.
Overstappen van Exchange Hosted Archive naar Exchange Online Plan 2
Exchange Online Plan 2 is de opvolger van de Online Dienst Exchange Hosted Archive. Indien de Klant Exchange Hosted Archive verlengt naar
Exchange Online Plan 2 en nog niet is overgestapt naar Exchange Online Plan 2, mogen de gelicentieerde gebruikers van de Klant de dienst
Exchange Hosted Archive blijven gebruiken onder de voorwaarden van de Product Use Rights van maart 2011 totdat de Klant overstapt naar
Exchange Online Plan 2, of totdat de Gebruikers-SL’s voor Exchange Online Plan 2 van de Klant aflopen, indien dat eerder het geval is. De Product
Use Rights bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839206.
Apparaatlicentie voor Office 365 Data Loss Prevention
Indien de Klant beschikt over een licentie voor Office 365 Data Loss Prevention per Apparaat, beschikken alle gebruikers van het Gelicentieerde
Apparaat over een licentie voor de Online Dienst.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Stream
Kennisgevingen
De Kennisgeving betreffende de visuele norm H.264/AVC, de videonorm VC-1, de visuele norm MPEG-4 Part 2 en de videonorm MPEG-2 in Bijlage 1
zijn van toepassing.
Stream Live Events
Stream Live Events zijn onderworpen aan het volgende:
a. Stream Live Events mogen niet langer zijn dat vier (4) uur;
b. Stream Live Events mogen niet meer dan 10.000 deelnemers hebben; en
c. Per klant zijn op enig moment maximaal vijftien (15) gelijktijdige Stream Live Events toegestaan.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Microsoft Teams
Mededelingen
de Kennisgeving met betrekking tot H.264/MPEG-4 AVC in Bijlage 1 is van toepassing op alle Office 365-diensten waarin Microsoft Teams is
opgenomen.
Klanten in de gezondheidssector
De Klant is geheel zelf verantwoordelijk: (1) de nauwkeurigheid en toereikendheid van informatie en Gegevens die zijn geleverd door gebruik van
Microsoft Teams; (2) implementatie van een beveiligde toepassing-tot-toepassing verificatiemethode tussen een toepassing en/of dienst van de
Klant en Microsoft Teams; (3) verkrijgen van gepaste toestemming van eindgebruikers in verband met het gebruik van de eindgebruiker en de Klant
van Microsoft Teams; en (4) weergave van gepaste waarschuwingen, disclaimers en bevestigingen voor eindgebruikers in verband met het gebruik
van de eindgebruiker en de Klant van Microsoft Teams.
Proefperioden
De Microsoft Teams Exploratory-ervaring mag uitsluitend worden geïnitieerd door individuele eindgebruikers. Het is niet toegestaan voor de Klant
om een Microsoft Teams Exploratory-ervaring te initiëren voor medewerkers als eindgebruikers. Deze aanbieding is niet geldig voor gebruikers die
eerder Teams hebben gebruikt met een betaalde, onbetaalde of proeflicentie.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft 365-toepassingen
Microsoft 365-apps voor bedrijven
Microsoft 365-apps voor ondernemingen

Visio Online (Plan 1 en 2)

Installatie en Gebruiksrechten
Elke gebruiker waaraan de Klant een Gebruikers-SL toewijst, dient te beschikken over een werk- of schoolaccount om de software die bij het
abonnement wordt geleverd te kunnen gebruiken. Deze gebruikers:
 mogen de software die bij de SL worden geleverd activeren op ten hoogste vijf OSE's voor lokaal of extern gebruik;
 kunnen de software ook installeren en gebruiken, met Shared Computer Activation, op een gedeeld apparaat, een Netwerkserver of op
Microsoft Azure of bij een Qualified Multitenant Hosting-partner (“QMTH”). Rechten voor het installeren en gebruiken van de software bij
een QMTH zijn niet van toepassing als de QMTH gebruikmaakt van een Vermelde Provider als Datacenter Provider, zoals deze termen zijn
gedefinieerd in de Productvoorwaarden. De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207. Een lijst van
Qualified Multitenant Hosting-partners en aanvullende implementatievereisten zijn te vinden op www.office.com/sca. De voorziening voor
Shared Computer Activation geldt alleen voor Klanten met een licentie voor Microsoft 365-apps voor bedrijven indien de licentie voor
Microsoft 365-apps voor bedrijven is afgenomen als component van Microsoft 365 Business Premium;
 moet met elk apparaat waarop de gebruiker de software heeft geïnstalleerd ten minste eenmaal per 30 dagen een verbinding met internet
maken. Dit nalaten kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software; en
 mogen gebruikmaken van Online Diensten met internetverbinding als onderdeel van ProPlus [en onderworpen aan deze Voorwaarden voor
Online Diensten]. Verder kunnen gebruikers, indien toegestaan door de Klant, ervoor kiezen gebruik te maken van online diensten die zijn
onderworpen aan andere gebruiksvoorwaarden dan deze Voorwaarden van Online Diensten en waarvoor Microsoft fungeert als
verwerkingsverantwoordelijke, zoals aangegeven in de productdocumentatie.

De Online Diensten bieden de Klant de mogelijkheid deze optionele online diensten in of uit te schakelen; en

Klant is verantwoordelijk voor de evaluatie, in- of uitschakeling van de beschikbare optionele online diensten voor zijn gebruikers.
Apparaat-SL
Elke Apparaat-SL staat het gebruik toe van de software die bij het abonnement wordt geleverd. Gebruikers van een Gelicentieerd Apparaat:

mogen de geleverde software activeren en gebruiken in één OSE op het Gelicentieerde Apparaat; of

mogen de software installeren in één OSE op een Netwerkserver, in Microsoft Azure of bij een Qualified Multitenant Hosting-partner
(“QMTH”) en op afstand gebruiken vanaf het Gelicentieerde Apparaat. Rechten voor het installeren en gebruiken van de software bij een
QMTH zijn niet van toepassing als de QMTH gebruikmaakt van een Vermelde Provider als Datacenter Provider, zoals deze termen zijn
gedefinieerd in de Productvoorwaarden. De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207. Een lijst
van Qualified Multitenant Hosting-partners en aanvullende implementatievereisten zijn te vinden op www.office.com/sca.
De Klant moet met elke OSE de software is geïnstalleerd ten minste eenmaal per 90 dagen een verbinding met internet maken. Dit nalaten kan
gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software.
Smartphones en tablets
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Elke gebruiker aan wie de Klant een Gebruikers-SL toewijst voor Microsoft 365-apps voor bedrijven of Microsoft 365-apps voor ondernemingen,
mag (i) Microsoft Office voor mobiele apparaten gebruiken voor commerciële doeleinden en (ii) zich aanmelden bij Microsoft Office met een werkof schoolaccount op maximaal vijf smartphones en vijf tablets.
Wanneer versies van Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint-, Outlook-, OneDrive- en Teams-toepassingen voor mobiele apparaten (“Mobiele M 365toepassingen”) worden gebruikt voor toegang tot Online Diensten die zijn onderworpen aan deze Voorwaarden voor Online Diensten, de
bepalingen van de Voorwaarden voor Online Diensten waaraan de betreffende Online Dienst is onderworpen van toepassing zijn op het gebruik
van de betreffende Mobiele M 365-toepassingen. De verplichtingen van Microsoft met betrekking tot Mobiele M 365-toepassingen strekken
zich niet uit tot gegevensverwerking, beleid of praktijken van externe providers of mobiele platforms waarop de mobiele toepassingen worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld Apple, Google.
De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op Microsoft 365-apps voor ondernemingen
Office voor Thuisgebruik en Studenten RT 2013, commercieel gebruik
De commerciële gebruiksbeperking voor Office Home & Student 2013 RT is niet van toepassing voor elke Gebruikers-SL voor Microsoft 365-apps
voor ondernemingen. Met uitzondering van hetgeen in dit artikel is bepaald, zijn de voorwaarden van de Licentie voor Office Home & Student
2013 RT van toepassing.
Office Online Server
Voor elk abonnement op Microsoft 365-apps voor ondernemingen mag de Klant een onbeperkt aantal exemplaren van Office Online Server op
elke voor gebruik door de Klant bestemde Server installeren. Elke server voor specifiek gebruik die wordt beheerd door of onder toezicht staat
van een andere entiteit dan de Klant of een van de Gelieerde Ondernemingen van de Klant is onderworpen aan de bepaling 'Softwarebeheer
uitbesteden' van de Productvoorwaarden. Elke Microsoft 365-apps voor ondernemingen-gebruiker mag de Office Online Server-software
gebruiken. Deze bepaling is niet van toepassing op Klanten die een licentie hebben afgenomen voor dit Product op grond van de Microsoft
Online Subscription Overeenkomst, Microsoft Cloud Overeenkomst, Microsoft-klantovereenkomst of andere Microsoft-overeenkomst die
uitsluitend betrekking heeft op Online Diensten.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Office for the web
Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten
De Kernfunctionaliteit van Office for the web of een opvolgende dienst biedt de volgende mogelijkheden:
Een eindgebruiker kan nieuwe documenten maken en documenten bekijken en bewerken in de bestandsindelingen van Microsoft Word, Excel,
PowerPoint en OneNote die worden ondersteund door Office for the web of een opvolgende dienst.
Externe gebruikers
Voor Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een sitecollectie via Share-by-Mail zijn geen gebruikers-SL's nodig bij Office for the web.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

OneDrive for Business
Externe gebruikers
Voor Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een sitecollectie via Share-by-Mail zijn geen gebruikers-SL’s nodig bij OneDrive for Business.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Project
Project Essentials
Project Plan 1

Project Plan 3
Project Plan 5

Installatie en gebruiksrechten voor Project-toepassing
Elke gebruiker waaraan de Klant een Gebruikers-SL voor Project Plan 3 of Plan 5 toewijst, dient te beschikken over een Microsoft Account om de
software die bij het abonnement wordt geleverd te kunnen gebruiken. Deze gebruikers:

mogen de software die bij de SL worden geleverd activeren op ten hoogste vijf OSE's voor lokaal of extern gebruik;

kunnen de software ook installeren en gebruiken, met Shared Computer Activation, op een gedeeld apparaat, een Netwerkserver of op
Microsoft Azure of bij een Qualified Multitenant Hosting-partner (“QMTH”). Rechten voor het installeren en gebruiken van de software
bij een QMTH zijn niet van toepassing als de QMTH gebruikmaakt van een Vermelde Provider als Datacenter Provider, zoals deze termen
zijn gedefinieerd in de Productvoorwaarden. De Productvoorwaarden bevinden zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839207. Een
lijst van Qualified Multitenant Hosting-partners en aanvullende implementatievereisten zijn te vinden op www.office.com/sca; en
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moet met elk apparaat waarop de gebruiker de software heeft geïnstalleerd ten minste eenmaal per 30 dagen een verbinding met
internet maken. Dit nalaten kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software.

Gebruiken van SharePoint Online
Rechten op de SharePoint Online-functionaliteit die geleverd worden met een SL voor Project Plan 3 of Plan 5 blijven beperkt tot het opslaan en
gebruiken van data om Project te ondersteunen.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

SharePoint Online
SharePoint Online (Plan 1 en 2)
SharePoint Online K1

Duet Enterprise Online voor Microsoft SharePoint en SAP

Kernfunctionaliteit voor Office 365-diensten
De Kernfunctionaliteit van SharePoint Online of een opvolgende dienst biedt de volgende mogelijkheden:
Samenwerkingssites
Een eindgebruiker kan een met een webbrowser toegankelijke site opzetten waarop de eindgebruiker inhoud van uploaden en delen en kan
beheren wie toegang heeft tot de site.
Opslag
De Klant kan een grens stellen aan de opslagcapaciteit die beschikbaar is voor een site die door een eindgebruiker wordt opgezet.
Externe gebruikers
Voor Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een sitecollectie via Share-by-Mail zijn geen gebruikers-SL’s nodig bij SharePoint Online K1, Plan
1 en Plan 2.
Aanvullende SL’s voor opslag
Office 365 Extra File Storage is vereist voor elke gigabyte aan opslagruimte boven de opslagruimte geleverd bij de Gebruikers-SL voor SharePoint
Online Plan 1 en 2.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Workplace Analytics
Overeenkomst zakenpartner HIPAA.
Hoewel Workplace Analytics niet wordt vermeld in de Overeenkomst voor zakenpartners HIPAA (ook wel Business Associate Agreement of “BAA”
genoemd), geldt het volgende: indien de Klant een “onder de voorwaarden vallende entiteit” of een “zakenpartner” is en “beschermde
gezondheidsgegevens“ zijn opgenomen in de Gegevens van de Klant, zoals deze termen zijn gedefinieerd in 45 CFR § 160.103, omvat de uitvoering
van de volumelicentieovereenkomst voor Workplace Analytics van de Klant ook de uitvoering van de BAA, waarvan de volledige tekst beschikbaar
is op http://aka.ms/BAA.
Controle door derden
Microsoft implementeert en onderhoudt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Gegevens van de Klant en Persoonsgegevens
te beschermen tegen onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies en wijziging, of ongeautoriseerde bekendmaking van of toegang tot
persoonsgegevens die worden verzonden of anderszins worden verwerkt in Workplace Analytics. Deze maatregelen voldoen aan de vereisten die
zijn gesteld in ISO 27001, ISO 27002 en ISO 27018. Microsoft laat periodiek controles uitvoeren door derden om de naleving van deze vereisten te
verifiëren, net zoals het geval is bij de controles voor Office 365-diensten.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Overige Online Diensten
Bing Maps Mobile Asset Management Platform
Service SL's
Voor toegang tot de diensten via het Bing Maps Mobile Asset Management Platform is een Service-SL vereist. Voor elke asset moet een Service-SL
worden aangeschaft met ten minste een van de volgende kwalificerende Aanvullende SL's:

Aanvullende SL voor Mobile Asset Management voor Noord-Amerika (met of zonder routing)

Inhoud



Inleiding



Algemene Voorwaarden



Specifieke voorwaarden voor Online

Diensten

Bijlagen

Microsoft Volume Licensing - Voorwaarden voor Online Diensten (Nederlands (Nederland), februari 2021)




27

Aanvullende SL voor Mobile Asset Management voor Europa (met of zonder routing), of
Aanvullende SL voor Mobile Asset Management voor de rest van de wereld (met of zonder routing)

Bing Maps API's
Een Klant met een licentie voor het gebruik van het Bing Maps Mobile Asset Management Platform mag gebruikmaken van Bing Maps API's,
overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Microsoft Bing Maps Platform API's en de documentatie van Bing Maps, met inbegrip van eventuele
opvolgers daarvan, te vinden op https://aka.ms/bingmapsplatformapistou en https://aka.ms/bingmapsplatformsdks/.
Bing Maps en privacy
De Privacyverklaring van Microsoft (op: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) en de privacybepalingen in de gebruiksvoorwaarden voor
Microsoft Bing Maps Platform-API's zijn van toepassing op het gebruik van het Bing Maps Mobile Asset Management Platform door de Klant.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Bing Maps Transactions and Users
Bing Maps Transactions
Bing Maps Known User

Bing Maps Light Known User

Geverifieerde gebruikers
Gebruikers die door de programma's van de Klant zijn geverifieerd en die gebruik maken van de dienst door middel van de Bing Maps-API's dienen
te beschikken over een SL.
Bing Maps API's
Een Klant met een licentie voor het gebruik van Bing Maps Transactions and Users mogen Bing Maps-API's gebruiken overeenkomstig de
gebruiksvoorwaarden van Microsoft Bing Maps Platform API's en de documentatie van Bing Maps, met inbegrip van eventuele opvolgers daarvan,
te vinden op https://aka.ms/bingmapsplatformapistou en https://aka.ms/bingmapsplatformsdks/.
Bing Maps en privacy
De Privacyverklaring van Microsoft (op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) en de privacybepalingen in de gebruiksvoorwaarden voor
Microsoft Bing Maps Platform-API's zijn van toepassing op het gebruik van het Bing Maps Mobile Asset Management Platform door de Klant.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Power Platform
Microsoft Power Automate
Microsoft Power Apps
Microsoft Power Virtual Agents

Microsoft Power BI Pro
Microsoft Power BI Premium

Mededelingen
De Kennisgevingen betreffende Bing Maps en de visuele norm H.264/AVC, de videonorm VC-1, de visuele norm MPEG-4 Part 2 en de videonorm
MPEG-2 in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Inactieve Dataverse-instances die worden geleverd met Microsoft 365-licenties
Als een Klant zijn Dataverse-instance die is geleverd met Microsoft 365-licenties, inactief laat worden, kan Microsoft, naar eigen goeddunken, de
inactieve instance uitschakelen en de Klant- en Persoonsgegevens erin verwijderen. Een dergelijke Dataverse-instance is inactief als gedurende 90
dagen 1) geen gebruiker zich heeft aangemeld bij de instance, 2) geen apps, bots, rapporten of stromen toegang hebben gehad tot de gegevens in
de instance, 3) geen nieuwe apps, bots, rapporten of stromen zijn geïnstalleerd op of geïmporteerd in de instance en 4) er worden in deze instance
geen andere acties of activiteiten geregistreerd via API- of achtergrondverwerkingstaken.
Microsoft Power BI
Definities
“Klanttoepassing” betekent een toepassing of reeks toepassingen die primaire en significante functionaliteit toevoegt aan de Ingebedde
Mogelijkheden en niet hoofdzakelijk fungeert als vervanging van enig onderdeel van de Microsoft Power BI-diensten.
“Ingebedde Mogelijkheden” betekent de Power BI API's en ingebedde weergaven voor gebruik door een toepassing.
Uitzondering betreffende hosting van Ingebedde Mogelijkheden
De Klant mag een Klanttoepassing maken en onderhouden en, niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in de volume licensing
overeenkomst van de Klant, Ingebedde Mogelijkheden combineren met Gegevens van de Klant in eigendom van of in licentie genomen door de
Klant of een derde partij, om een Klanttoepassing te maken met behulp van de Ingebedde Mogelijkheden en de Gegevens van de Klant samen.
Inhoud



Inleiding



Algemene Voorwaarden



Specifieke voorwaarden voor Online

Diensten

Bijlagen

Microsoft Volume Licensing - Voorwaarden voor Online Diensten (Nederlands (Nederland), februari 2021)

28

Power BI-inhoud die wordt geraadpleegd door de Klanttoepassing of de eindgebruikers ervan moet worden opgeslagen in Microsoft Power BI
Premium-capaciteit. De Klant mag derde partijen toegang verlenen tot en gebruik laten maken van de Ingebedde Mogelijkheden in verband met
het gebruik van de Klanttoepassing. De Klant is verantwoordelijk voor dat gebruik en dient erop toe te zien dat bij dat gebruik aan deze
voorwaarden en de voorwaarden van de volume licensing overeenkomst van de Klant wordt voldaan. Klanten mogen deze uitzondering voor
hosting niet gebruiken om toegang te geven tot inhoud opgeslagen in backend-only capaciteit.
Beperkingen
Het is de Klant niet toegestaan
 de Microsoft Power BI-diensten door te verkopen of te herdistribueren, of
 meerdere gebruikers toe te staan direct of indirect toegang te verkrijgen tot een functie van Microsoft Power BI die beschikbaar wordt
gesteld per gebruiker.
Toegang zonder Gebruikers-SL
Er is geen Gebruikers-SL vereist voor het bekijken van inhoud in Power BI Premium-capaciteit die is gedeeld door middel van de inbeddings-API's
of ingebedde weergavenfunctionaliteit. Uitsluitend bij Power BI Premium P-serie is evenmin een Gebruikers-SL vereist voor het bekijken van
inhoud in Power BI Premium-capaciteit die is gedeeld door middel van de apps of e-mailabonnementsfuncties, of door middel van Power BI
Report Server. Als de klant echter ervoor kiest om gebruik te maken van Power BI Premium backend-only capaciteit dan is een Power BI Pro
Gebruikers-SL vereist om inhoud te bekijken die wordt gedeeld vanuit deze capaciteit.
Publiceren op web
De Klant kan de functionaliteit voor publiceren op het web alleen gebruiken voor het publiceren van inhoud op een openbaar beschikbare
website. De Klant mag deze functionaliteit niet gebruiken om inhoud intern te delen. Microsoft kan inhoud die is gepubliceerd door middel van
de functionaliteit voor publiceren op het web weergeven op een publieke website of galerie.
Microsoft Power Apps
Beperkte entiteiten
De Klant mag geen gegevens op entiteiten van het type dat in productdocumentatie op https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868812 als
“beperkt” wordt aangeduid, aanmaken of wijzigen dan wel van dergelijke entiteiten verwijderen. De Klant heeft uitsluitend “alleen-lezen”
toegang tot dergelijke beperkte entiteiten.
Niet-beperkte entiteiten
Gebruikers met een Power Apps-licentie kunnen gegevens maken, lezen, bijwerken of verwijderen van entiteiten van het type die niet als
'beperkt' zijn aangemerkt in de productdocumentatie op https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868812.
Niet-geverifieerde externe gebruikers
Externe gebruikers die niet worden geverifieerd door middel van Power Apps hebben geen gebruikers-SL nodig voor toegang tot Power Portals.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

SharePoint Syntex
Extra AI Builder-credits
Extra AI Builder-tegoeden zijn inbegrepen voor tenants met een licentie van 300 of meer SharePoint Syntex-gebruikers.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft 365 - Onbeheerde licentie
Definities
“Robotic Process Automation”, ook wel “RPA” of “bots” genoemd, betekent een toepassing of een set toepassingen die wordt gebruikt om
gegevens vast te leggen en toepassingen te bewerken om herhalende taken uit te voeren. Bots werken voor elk UI-element van Windows 10
binnen een OSE en/of werken in elke Office-toepassing in een OSE.
“Onbeheerde bot” – elke bot die niet strikt voldoet aan de definitie van “Beheerde bot” wordt beschouwd als een “Onbeheerde bot.”
“Beheerde bot” - Een Beheerde bot helpt een persoon om automatisering uit te voeren op zijn of haar lokale en/of externe werkstations. Deze
werkt tegelijk met de persoon op dezelfde werkstation(s) om herhalende taken uit te voeren en wordt geactiveerd door expliciete acties van de
persoon.
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Toewijzing en gebruiksrechten

De Klant kan een Microsoft 365 A3/E3 - Onbeheerde licentie toewijzen aan een Onbeheerde bot die wordt uitgevoerd op een van de
volgende apparaten:
o Hardware bestemd voor gebruik door de klant (afhankelijk van de uitbestedingsclausule in de productvoorwaarden in
http://go.microsoft.com/?linkid=9839207)
o Een virtuele machine op Azure (inclusief Windows Virtual Desktop op Azure).

Er is geen kwalificerende OS-vereiste voor de Microsoft 365 A3/E3-suite.

Voor elke Microsoft 365 A3/E3 - Onbeheerde licentie mag de M365 A3/E3-suite worden gebruikt in slechts één unieke fysieke of virtuele
OSE voor Robotic Process Automation.

Elke Microsoft 365 A3/E3 – Onbeheerde licentie mag één unieke instance van Microsoft 365-apps voor ondernemingen hebben.

Bij het opnieuw toewijzen van licenties voor bots worden dezelfde regels voor gebruikers en apparaten gevolgd, alsof de bot een
gebruiker is. (Zie Licenties opnieuw toewijzen)
Beperking op het gebruik

Onbeheerde bots mogen geen activiteiten of werkstromen maken of repliceren namens een gebruiker of apparaat zonder licentie. (Zie
Multiplexing)

Microsoft behoudt zich het recht voor om Microsoft API-aanroepen met redelijke kennisgeving te beperken of uit te schakelen vanwege
een onredelijke hoeveelheid bandbreedte, wat een negatieve invloed heeft op de stabiliteit van Microsoft API's of de werking van andere
apps.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

GitHub-aanbod
GitHub Enterprise
GitHub Actions
GitHub Insights
GitHub Learning Lab voor organisaties
GitHub One

GitHub Advanced Security
GitHub Packages
GitHub Engineering Direct
GitHub AE (GHEM)

GitHub-aanbiedingen worden geleverd door GitHub, Inc. Voor de doeleinden van deze voorwaarden zijn GitHub-aanbiedingen exclusief GitHub AE.
Door de GitHub-aanbiedingen te gebruiken, gaat klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van GitHub die beschikbaar zijn op
https://aka.ms/github_terms. Ondanks enige tegengestelde bepaling in de Volume Licensing-overeenkomst van de Klant (met inbegrip van deze
Voorwaarden voor Online Diensten en de GBO), zijn de Privacyverklaring van GitHub op en de Bijlage Bescherming van persoonsgegevens van
GitHub op https://aka.ms/github_privacy en de Bijlage Bescherming van persoonsgegevens en Bijlage Veiligheid op https://aka.ms/github_dpa van
toepassing op het gebruik door de Klant van het GitHub-aanbod, met inbegrip van GitHub Enterprise als zelfstandige dienst of als Visual Studio
Enterprise of Professional met GitHub Enterprise.
GitHub Actions en GitHub Packages
Gelicentieerde gebruikers van de Klant voor GitHub Enterprise of een bundel waarin GitHub Enterprise is opgenomen, mogen gebruikmaken van
GitHub Actions en GitHub Packages waarvoor een licentie is afgenomen door de Klant.
GitHub Advanced Security
Naast Gebruikers-SL's die toegang tot GitHub Enterprise toestaan, moet de Klant GitHub Advanced Security-gebruikers-SL's aanschaffen voor
elk van zijn Unieke Committers. Een “Unieke Committer” is een gelicentieerde gebruiker van GitHub Enterprise of een aanbieding die GitHub
Enterprise omvat en die in de afgelopen 90 dagen een code heeft vastgelegd in een opslagplaats met geactiveerde GitHub Advanced Securityfunctionaliteit.
GitHub Insights
Gelicentieerde gebruikers van de Klant voor GitHub Enterprise of een bundel waarin GitHub Enterprise is opgenomen, mogen gebruikmaken
van GitHub Insights, mits aan al deze gebruikers tevens een Gebruikers-SL voor GitHub Insights is toegewezen. Dit is niet van toepassing op klanten
van Enrollment for Education Solutions.
GitHub Engineering Direct (stand-alone of in combinatie met GitHub One)
GitHub Engineering Direct is aanvullend niveau van technische ondersteuning, geleverd door GitHub, Inc. Voor het aanbod van GitHub Engineering
Direct moet een klant beschikken over Microsoft Premier of Unified Support. Door gebruik te maken van de technische ondersteuning van GitHub,
gaat de Klant akkoord met de GitHub-voorwaarden die beschikbaar zijn op https://aka.ms/githubsupport.
GitHub AE
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GitHub AE wordt geleverd door GitHub, Inc. Door gebruik te maken van GitHub AE gaat Klant ermee akkoord te zijn gebonden aan de voorwaarden
van GitHub, beschikbaar op https://aka.ms/GHEM. Ondanks enige tegengestelde bepaling in de Volume Licensing-overeenkomst van klant (met
inbegrip van deze voorwaarden voor Online Diensten en de GBO), zijn de Bijlage Bescherming van Persoonsgegevens van GitHub AE en Bijlage
Veiligheid op https://aka.ms/GHEM_DPA van toepassing op het gebruik van GitHub AE door Klant.
GitHub Engineering Direct (GitHub AE)
GitHub Engineering Direct is een uitgebreid niveau van technische ondersteuning dat wordt aangeboden door GitHub, Inc. en is inbegrepen in
GitHub AE. Voor GitHub Engineering Direct is vereist dat een klant Microsoft Premier of Unified Support heeft. Door gebruik te maken van de
technische ondersteuning voor GitHub gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van GitHub, beschikbaar zijn op
https://aka.ms/githubaesupport.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Cloud App Security
Toelating externe gebruikers
Naast toegang te verlenen aan zijn Gelicentieerde Gebruikers, kan de Klant Externe Gebruikers toestaan de services te gebruiken in verband met
toegang tot de bronnen van de Klant met behulp van SharePoint Online, OneDrive, Teams en andere door Microsoft gehoste services.
Kennisgevingen
De kennisgevingen betreffende Bing Maps en Professionele Diensten in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Add-on voor Microsoft Cloud Healthcare
Disclaimer voor naleving
In de specifieke voorwaarden voor Microsoft Healthcare Add-on worden de rechten en plichten van u en Microsoft uitgelegd met betrekking tot
wettelijke nalevingsnormen voor klantgegevens en niet-Microsoft-productgegevens, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Microsoft
Healthcare-add-on.
De wettelijke nalevingsnormen die van toepassing zijn op de Microsoft Healthcare Add-on-functies zijn te vinden op het nalevingsdashboard
(https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/offering-hipaa-hitech?view=o365-worldwide).
U kunt meer lezen over de verplichtingen van Microsoft op het gebied van gegevensbescherming en privacy en de Microsoft Healthcare Add-on in
ons Vertrouwenscentrum (https://www.microsoft.com/trust-center).
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Graph-dataconnect voor ISV's
Service SL's
De Klant dient te beschikken over een SL voor alle gebruikersgegevens die door de toepassing van de Klant worden verwerkt. Binnen de context
van Microsoft Graph-dataconnect voor ISV's (Independent Software Vendors), zijn “gebruikersgegevens” gegevens die worden verkregen uit het
Office 365-account van de gebruiker in het bezit van de klant van de Klant. Toegang tot gebruikersgegevens wordt door de Klant verleend aan de
klant van de Klant.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Intune
Microsoft Intune (per gebruiker)
Microsoft Intune voor apparaten
Microsoft Intune voor EDU (per gebruiker, per apparaat)

Microsoft Intune Add-on for Microsoft Endpoint Configuration Manager en
System Center Endpoint Protection (per gebruiker, per apparaat)
(“Microsoft Intune Add-On”)

Mededelingen
Eventuele implementatiediensten die aan de Klant zijn geleverd, zijn onderhevig aan de Kennisgeving betreffende Professionele Diensten in
Bijlage 1.
Apparaten en toepassingen beheren
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Elke Gebruiker aan wie de Klant een Gebruikers-SL toewijst, mag toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Online Diensten en verwante
software (inclusief System Center-software) voor het beheren van toepassingen en maximaal vijftien apparaten. Voor beheer van een apparaat
dat door meer dan één gebruiker wordt gebruikt, is een Gebruikers-SL voor elke gebruiker vereist. Indien de Intune Company Portal-app wordt
gebruikt voor het beheren van apparaten, zijn de bepalingen van de Voorwaarden voor Online Diensten die van toepassing zijn op de Microsoft
Intune Online Diensten (zoals bepaald in de tabel Core Online Diensten in Bijlage 1 - Kennisgevingen) van toepassing op het gebruik van
de Intune Company Portal-app. De verplichtingen van Microsoft met betrekking tot de Intune Company Portal-app strekken zich niet uit tot
gegevensverwerking, beleid of praktijken van externe providers of mobiele platforms waarop de Intune Company Portal-app wordt uitgevoerd
(bijvoorbeeld Apple, Google.
Microsoft Intune voor apparaten
Microsoft Intune voor Apparaten mag alleen gekoppeld aan apparaten die niet gelieerd zijn aan specifieke gebruikers. Productfuncties met
gebruikersaffiniteit, waaronder, maar niet beperkt tot Conditional Access, App Protection en optionele app-installatie, kunnen niet worden
gebruikt onder Microsoft Intune voor Apparaten SL's. Toepassingen die gewoonlijk worden gekoppeld aan specifieke gebruikers, zoals Outlook en
OneDrive, mogen niet onder deze service worden gebruikt.
Opslag Add-on SL
Een Opslag Add-on SL is vereist voor elke gigabyte aan opslagruimte boven de opslagruimte geleverd bij het basisabonnement.
Windows-softwareonderdelen in System Center-software
De System Center-software bevat een of meer componenten van de volgende Windows-softwareonderdelen: Microsoft .NET Framework,
Microsoft Data Access Components, PowerShell-software en bepaalde .dll's verwant aan Microsoft Build-, Windows Identity Foundation-, Windows
Library for JavaScript-, Debghelp.dll- en Web Deploy-technologieën. De licentievoorwaarden die gelden voor het gebruik van de Windowssoftwareonderdelen bevinden zich in het gedeelte Windows 8.1 Pro en Enterprise van de Productvoorwaarden. De Productvoorwaarden bevinden
zich op http://go.microsoft.com/?linkid=9839206.
SQL Server-technologie en benchmarking
In de Software die is opgenomen in de Online Dienst zijn SQL Server-componenten opgenomen, anders dan een SQL Server-database. Deze
componenten worden aan Klanten in licentie gegeven onder de voorwaarden van hun respectieve licenties die te vinden zijn in de installatiemap of
het universele installatieprogramma van de software. De Klant heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft nodig om de resultaten
van vergelijkende tests van deze componenten of de software waarin ze zijn opgenomen openbaar te maken.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Learning
Microsoft Learning E-Reference Library
Iedereen die toegang heeft tot de computer of het interne netwerk van de Klant mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne
referentiedoeleinden van de Klant. Elektronische boeken vallen niet onder de documentatie.
Microsoft Learning Imagine Academy Service-SL
Een Service-SL is vereist voor elke locatie vanwaar toegang wordt verkregen tot of gebruik wordt gemaakt van een Microsoft Imagine Academydienst of -voorziening. Locatie is gedefinieerd als een fysieke locatie waarvan het personeel onder toezicht staat van dezelfde beheerder,
bijvoorbeeld een superieur, of zich in één gebouw of in een groep gebouwen op dezelfde campus bevindt.
Programmarichtlijnen Microsoft Learning Imagine Academy
De richtlijnen voor het Imagine Academy-programma op http://www.microsoft.com/itacademy zijn van toepassing op het gebruik van de Microsoft
Learning Imagine Academy en de voorzieningen daarvan door de Klant.
Programmavoorzieningen van Microsoft Learning Imagine Academy die worden geleverd door een derde partij
De voorzieningen van het programma mogen uitsluitend worden gebruikt voor de onderwijsmedewerkers en het personeel van de gelicentieerde
instelling, en de studenten die op dat moment bij de gelicentieerde instelling zijn ingeschreven.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Search in Bing
Microsoft Search in Bing
“Microsoft Search in Bing” betekent de dienst die zoekresultaten voor bedrijven weergeeft uit interne bronnen (bijvoorbeeld intranet, bestanden,
gegevens van personen) aan gebruikers van de Klant die zijn aangemeld bij de service met hun werk- of schoolaccount.
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Microsoft Search in Bing en privacy
Wanneer een gebruiker een zoekopdracht invoert in Microsoft Search in Bing, worden twee gelijktijdige zoekopdrachten uitgevoerd: (1) een
zoekopdracht binnen de interne bronnen van de Klant, waarbij de zoekopdracht en de resultaten die deze oplevert als Gegevens van de Klant
worden beschouwd binnen de context van deze Voorwaarden voor Online Diensten, en (2) een afzonderlijke zoekopdracht in openbare bronnen
via Bing.com, waarbij de zoekopdracht en de resultaten die deze oplevert niet worden beschouwd als Gegevens van de Klant. Deze Voorwaarden
voor Online Diensten en de GBO, zijn uitsluitend van toepassing op Microsoft Search in Bing. De Privacyverklaring van Microsoft op
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 is van toepassing op openbare zoekopdrachten via Bing.com.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft 365 Defender
Gegevensverwerking
In Microsoft 365 Defender zijn Gegevens van de Klant uit andere Online Diensten opgenomen, waaronder Microsoft Defender for Endpoint,
Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Cloud Application Security, Microsoft Defender for Identity, Azure Active Directory en andere Online
Diensten die door de Klant zijn geconfigureerd, indien van toepassing (binnen de context van deze bepaling gezamenlijk aangeduid als “MTPinvoerdiensten”). Wanneer Gegevens van de Klant uit MTP-invoerdiensten eenmaal zijn geïntegreerd in Microsoft 365 Defender, zijn alleen nog de
bepalingen van de Voorwaarden voor Online Diensten en de GBO die van toepassing zijn op Microsoft 365 Defender van toepassing op de
betreffende gegevens.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Minecraft: Onderwijseditie
Mededelingen
De kennisgevingen voor Bing Maps en Klantenondersteuning in Bijlage 1 zijn van toepassing.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Office 365 Developer
Geen gebruik van Office 365 Developer voor productiedoeleinden
Elke gebruiker aan wie de Klant een Gebruikers-SL toewijst mag de Online Dienst gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van
toepassingen van de Klant en deze beschikbaar te maken voor uw Office 365 Online Diensten van de Klant, voor implementaties op locatie of voor
de Microsoft Office Store. De Online Dienst wordt niet in licentie gegeven voor gebruik in een productieomgeving.
Eindgebruikers van Office 365 Developer
De eindgebruikers van de Klant hebben geen SL nodig voor toegang tot de Office 365 Developer om acceptatietests voor de programma’s van de
Klant uit te voeren of feedback over de Programma’s van de Klant te geven.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Microsoft Defender for Endpoint
Dataretentie
Microsoft Defender for Endpoint bevat geen extraheerbare Gegevens van de Klant. Derhalve zijn de bepalingen betreffende extractie van Gegevens
van de Klant in de BBP niet van toepassing.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Bijlage 1 – Kennisgevingen
Online Diensten uitgesloten van de GBO
De voorwaarden van de BBP zijn niet van toepassing op: Bing Maps Mobile Asset Management Platform, Bing Maps Transactions and Users, Bing
Search Services, Cognitive Services in containers die zijn geïnstalleerd op hardware voor specifiek gebruik van de Klant, GitHub-aanbod, LinkedIn
Sales Navigator, Azure Defender for IoT (uitgezonderd eventuele functies met cloudconnectiviteit), Azure SQL Edge, Azure Stack HCI, Azure Stack
Hub, Microsoft Graph data connect voor ISV's, Microsoft Genomics en Visual Studio App Center Test. Op elk van deze Online Diensten zijn de
privacy- en beveiligingsbepalingen van toepassing in de toepasselijke Specifieke voorwaarden voor Online Diensten.
Geografische uitsluitingen van DPA-voorwaarden
Voor Dynamics 365 en Power Platform Online Diensten zijn de specifieke voorwaarden van de DPA zoals vermeld in Bijlage A waarin wordt gesteld
dat “Microsoft slaat exemplaren van de Gegevens van de Klant en herstelprocedures op een andere locatie op dan de locatie van de primaire
computerapparatuur waarmee de Gegevens van de Klant worden verwerkt.”, niet van toepassing op de volgende geografieën: Verenigde Arabische
Emiraten en Zuid-Afrika.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Core Online Diensten
De term “Core Online Diensten” is uitsluitend van toepassing op de diensten in de onderstaande tabel, uitgezonderd eventuele Previews.
Online Diensten

Microsoft Dynamics 365 Core
Services

De volgende diensten, elk als zelfstandige dienst of opgenomen in een plan of toepassing onder de merknaam Dynamics
365: Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service Insights,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365
Finance, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Commerce, Dynamics 365 Human Resources en Dynamics 365 Sales.
Niet inbegrepen in Dynamics 365 Core Services zijn (1) Dynamics 365-diensten voor ondersteunde apparaten of software,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot Dynamics 365 voor apps, tablets en/of telefoons; (2) LinkedIn Sales Navigator; of
(3) uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in de licentievoorwaarden van de corresponderende dienst, diensten die
onder een afzonderlijke merknaam beschikbaar zijn gesteld samen of in verband met Dynamics 365 Core Services.

Office 365-diensten

De volgende diensten, elk als zelfstandige dienst of opgenomen in een plan of suite onder de merknaam Office 365:
Compliance Manager, Cortana, Customer Lockbox, Exchange Online Archiving, Exchange Online Protection, Exchange
Online, Microsoft Bookings, Microsoft Forms, Microsoft MyAnalytics, Microsoft Planner, Microsoft StaffHub, Microsoft
Stream, Microsoft Teams (met inbegrip van Bookings, Lists en Shifts), Microsoft To-Do, Microsoft Defender for Office 365,
Office 365 Video, Office for the web, OneDrive voor Bedrijven, Project, SharePoint Online, Skype voor Bedrijven Online,
Sway, Whiteboard, Yammer Enterprise en, voor Kaizala Pro, de organisatiegroepen van de Klant beheerd door middel van
de beheerportal en chats tussen twee leden van de organisatie van de Klant. Microsoft 365-apps voor ondernemingen,
onderdelen van PSTN-diensten die niet onder toezicht van Microsoft worden uitgevoerd, clientsoftware en andere
diensten die onder een afzonderlijke merknaam worden geleverd bij een Office 365-abonnement of -suite, zoals een Bingdienst of een dienst met de aanduiding “voor Office 365”, worden niet gerekend tot de “Office 365-diensten.”

Microsoft Azure Core Services

API Management, App Service (API Apps, Logic Apps, Mobile Apps, Web Apps), Application Gateway, Application Insights,
Automation, Azure Active Directory (met inbegrip van Multi-Factor Authentication), Azure API for FHIR, Azure Bot
Services, Azure Cache for Redis, Azure Container Registry (ACR), Azure Container Service, Azure Cosmos DB (voorheen
DocumentDB), Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, Azure Databricks, Azure DevOps Services,
Azure DevTest Labs, Azure DNS, Azure Information Protection (met inbegrip van Azure Rights Management), Azure
Kubernetes Service, Azure NetApp Files, Azure Resource Manager, Azure Search, Backup, Batch, BizTalk Services, Cloud
Services, Computer Vision, Content Moderator, Data Catalog, Data Factory, Data Lake Analytics, Data Lake Store, Event
Hubs, Express Route, Face, Functions, HDInsight, Import/Export, IoT Hub, Key Vault, Load Balancer, Log Analytics
(voorheen Operational Insights), Azure Machine Learning Studio, Media Services, Microsoft Azure Portal, Notification
Hubs, Power BI Embedded, QnA Maker, Scheduler, Security Center, Service Bus, Service Fabric, SignalR Service, Site
Recovery, SQL Data Warehouse, SQL Database, SQL Managed Instance, SQL Server Stretch Database, Storage, StorSimple,
Stream Analytics, Synapse Analytics, Text Analytics, Traffic Manager, Video Indexer, Virtual Machines, Virtual Machine
Scale Sets, Virtual Network en VPN Gateway

Microsoft Cloud App Security

Het clouddienstgedeelte van Microsoft Cloud App Security.

Microsoft Intune Online Diensten

Het onderdeel van Microsoft Intune dat betrekking heeft op clouddiensten, zoals het Product Microsoft Intune Add-on of
een beheerdienst die wordt geleverd door Microsoft Intune, zoals Mobile Device Management voor Office 365.

Microsoft Power Platform Core
Services

De volgende diensten, elk als zelfstandige dienst of opgenomen in een plan of suite onder de merknaam Office 365 of
Microsoft Dynamics 365: Microsoft Power BI, Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate en Microsoft Virtual
Agents. Microsoft Power Platform Core Services omvat geen clientsoftware, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
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Online Diensten
Power BI Report Server, de mobiele toepassingen voor Power BI, Power Apps of Microsoft Power Automate, Power
BI Desktop, of Power Apps Studio.
Microsoft Defender for Endpoint
Services

Het onderdeel van Microsoft Defender for Endpoint voor clouddiensten.

Microsoft 365 Defender

Het clouddienstgedeelte van Microsoft 365 Defender.

Veiligheidsmaatregelen en -beleid voor Core Online Diensten
Naast de veiligheidsmaatregelen en -beleid voor Online Diensten in de GBO, worden bij elke Core Online Dienst de controlenormen en raamwerken uit de onderstaande tabel toegepast en de veiligheidsmaatregelen gehanteerd die worden uiteengezet in Bijlage A van de GBO
teneinde de Gegevens van de Klant te beschermen.
Online Dienst

SSAE 18 SOC 1 Type II

SSAE 18 SOC 2 Type II

Office 365-diensten

Ja

Ja

Microsoft Dynamics 365 Core Services

Ja

Ja

Microsoft Azure Core Services

Varieert*

Varieert*

Microsoft Cloud App Security

Ja

Ja

Microsoft Intune Online Diensten

Ja

Ja

Microsoft Power Platform Core Services

Ja

Ja

Microsoft Defender for Endpoint Services

Ja

Ja

Microsoft 365 Defender

Ja

Ja

*Huidige reikwijdte wordt beschreven in het controlerapport en samengevat in het Vertrouwenscentrum van Microsoft.
Locatie van Gegevens van de Klant at-rest voor Core Online Diensten
In het geval van Core Online Diensten slaat Microsoft Gegevens van de Klant at-rest als volgt op in bepaalde grote geografische gebieden (elk een
Geo), tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden voor de Online Dienst:
 Office 365-diensten. Indien de Klant zijn tenant voorzieningen verleent in Australië, Canada, de Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, India,
Japan, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten of Zuid-Korea, slaat Microsoft
de volgende Gegevens van de Klant at-rest uitsluitend op binnen de betreffende Geo: (1) inhoud van Exchange Online-mailbox (inhoud van
e-mail, agendavermeldingen en de inhoud van e-mailbijlagen), (2) inhoud van SharePoint Online-site en bestanden opgeslagen binnen de site,
en (3) bestanden geüpload naar OneDrive for Business.
 Microsoft Intune Online Diensten. Wanneer de Klant zorgt voor een tenant-account van Microsoft Intune voor implementatie binnen een
beschikbare Geo, zal Microsoft de Gegevens van de Klant at-rest voor de betreffende dienst opslaan binnen de betreffende Geo, uitgezonderd
voor zover beschreven in het Microsoft Intune Vertrouwenscentrum.
 Microsoft Power Platform Core Services. Indien de Klant zijn tenant voorziet in Australië, Canada, Azië/Oceanië, Frankrijk (uitgezonderd
Microsoft Power Virtual Agents), India, Japan, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, zal Microsoft de Gegevens
van de Klant at-rest uitsluitend opslaan binnen de betreffende Geo, uitgezonderd hetgeen is bepaald in het artikel Gegevenslocatie in het
Microsoft Power Platform Trust Center.
 Microsoft Azure Core Services. Indien de Klant een bepaalde dienst configureert voor gebruik binnen een Geo, zal Microsoft de Gegevens van
de Klant at-rest opslaan binnen de opgegeven Geo. Bepaalde diensten stellen de Klant mogelijk niet in staat de implementatie te configureren
in een bepaalde Geo of buiten de Verenigde Staten en kunnen back-ups opslaan op andere locaties. Raadpleeg het Vertrouwenscentrum van
Microsoft (dat mogelijk van tijd tot tijd door Microsoft wordt bijgewerkt, maar waaraan door Microsoft geen uitzonderingen worden
toegevoegd voor bestaande Diensten die algemeen verkrijgbaar zijn) voor meer informatie.
 Microsoft Cloud App Security. Indien de Klant zijn tenant voorziet in de Europese Unie of de Verenigde Staten, slaat Microsoft Gegevens van de
Klant at-rest uitsluitend op binnen de betreffende Geo, behalve zoals beschreven in het Microsoft Cloud App Security Vertrouwenscentrum.
 Microsoft Dynamics 365 Core Services. Wanneer de Klant de voorzieningen van een Dynamics 365 Core Service verzorgt voor implementatie
binnen een beschikbare Geo, zal Microsoft de Gegevens van de Klant at-rest voor de betreffende dienst opslaan binnen de betreffende Geo,
uitgezonderd voor zover beschreven in het Microsoft Dynamics 365 Vertrouwenscentrum.
 Microsoft Defender for Endpoint Services. Wanneer de Klant een Microsoft Defender for Endpoint-tenant faciliteert voor implementatie
binnen een beschikbare Geo, zal Microsoft de Gegevens van de Klant at-rest voor de betreffende dienst opslaan binnen de betreffende Geo,
uitgezonderd voor zover beschreven in het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Defender for Endpoint.
 Microsoft 365 Defender. Wanneer de Klant een Microsoft 365 Defender for Endpoint-tenant faciliteert voor implementatie binnen een
beschikbare Geo, slaat Microsoft de Gegevens van de Klant at-rest voor de betreffende dienst op binnen de betreffende Geo, uitgezonderd
voor zover beschreven in het Vertrouwenscentrum voor Microsoft Defender for Endpoint.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Bing Maps
In de Online Dienst of de bijgeleverde software is het gebruik van Bing Kaarten inbegrepen. Inhoud die via Bing Maps wordt geleverd, waaronder,
geocodes, mag alleen worden gebruikt binnen het product via welke de inhoud wordt geleverd. Voor het gebruik van Bing Maps door de klant
gelden de Gebruiksvoorwaarden voor Eindgebruikers van Bing Maps, beschikbaar op go.microsoft.com/?linkid=9710837, en de Privacyverklaring
voor Microsoft, beschikbaar op go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Professionele Diensten
Professionele Diensten worden verleend onderworpen aan de onderstaande “Voorwaarden voor Professionele Diensten”. Indien de Professionele
Diensten echter worden geleverd overeenkomstig een afzonderlijke overeenkomst, zijn de voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst van
toepassing op die Professionele Diensten. Bescherming van persoonsgegevens en Beveiligingsvoorwaarden voor Gegevens van Professionele
Diensten voor Professionele Diensten zijn opgenomen in de GBO.
De Professionele Diensten waarop deze Kennisgeving van toepassing is, zijn geen Online Diensten en de rest van de Voorwaarden voor Online
Diensten zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de onderstaande Voorwaarden voor Professionele Diensten.
Voorwaarden Professionele Diensten
Verplichtingen van de Partijen; Garanties
Microsoft garandeert dat alle Professionele Diensten met vakkundige zorg en bekwaamheid zullen worden uitgevoerd. Indien Microsoft
hieraan niet voldoet en de Klant Microsoft binnen 90 dagen vanaf de datum van uitvoering daarvan op de hoogte stelt, zal Microsoft ofwel de
Professionele Diensten opnieuw uitvoeren of de prijs die ervoor is betaald, restitueren als enige verhaalsmogelijkheid van de Klant voor de nietnakoming van de garantie van de Professionele Diensten. Niettegenstaande het voorgaande worden Resultaten van Diensten die kosteloos
worden geleverd, geleverd IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE GARANTIE. Microsoft geeft geen garanties of voorwaarden en wijst alle
andere expliciete, impliciete of wettelijk garanties van de hand, met inbegrip van garanties van kwaliteit, eigendom, niet-inbreukmakend
karakter, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
De Klant komt zijn toepasselijke verantwoordelijkheden en verplichtingen na wat betreft het ondersteunen van het uitvoeren door Microsoft
van de Professionele Diensten, zoals uiteengezet in de beschrijving van elke Professionele Dienst. De Klant mag de Professionele Diensten of
Resultaten van Diensten niet gebruiken op een wijze die verboden is op grond van de Gebruiksregels en moet voldoen aan alle wet- en
regelgeving betreffende zijn gebruik van de Professionele Diensten of Resultaten van Diensten, met inbegrip van wetgeving met betrekking tot
privacy, Persoonsgegevens, biometrische gegevens, bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid van communicatie. De Klant is
uitsluitend verantwoordelijk voor het testen, implementeren en ondersteunen van Resultaten van Diensten die kosteloos worden geleverd of
aanbevolen door Microsoft.
Aansprakelijkheidsbeperking
Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht is de volledige de aansprakelijkheid voor alle vorderingen in verband met Professionele
Diensten beperkt tot de bedragen die de Klant verplicht was te betalen voor de Professionele Diensten of de aansprakelijkheidsbeperking voor de
Online Dienst bij welke de Professionele Diensten werden aangeboden, afhankelijk van welke van de twee hoger is. Voor Professionele Diensten en
Resultaten van Diensten die kosteloos worden verstrekt en Resultaten van Diensten die de Klant aan derden verder mag distribueren zonder dat
hiervoor een afzonderlijke betaling aan Microsoft verschuldigd is, is de totale aansprakelijkheid van Microsoft beperkt tot de uiteindelijk toegekende
directe schade met een maximum van USD 5000. De betrokken partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, incidentele
schade, bijzondere schade of gevolgschade, dan wel voor door het gerecht opgelegde schadevergoedingen, met inbegrip van schade wegens
gebruiksverlies, winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering als gevolg van welke oorzaak dan ook of op grond van enig
aansprakelijkheidsbeginsel met betrekking tot de Professionele Diensten of Resultaten van Diensten. Er gelden geen beperkingen of uitsluitingen
voor aansprakelijkheid voortkomend uit de (1) geheimhoudingsplicht van beide partijen (met uitzondering van aansprakelijkheid die beperkt is
tot Gegevens van de Klant en Gegevens van Professionele Diensten, die wel is onderworpen aan de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen);
of (2) schending van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.
Fixes
“Fixes” zijn verbeteringen, aanpassingen en uitbreidingen voor het Product of afgeleiden daarvan die door Microsoft in algemene omloop zijn
gebracht (zoals servicepacks) of die Microsoft aan de Klant verstrekt voor het oplossen van een specifiek probleem. Elke Fix wordt in licentie
gegeven onder dezelfde voorwaarden als het Product waarop deze van toepassing is. Indien een Fix niet voor een specifiek Product wordt
verstrekt, gelden de gebruiksvoorwaarden die Microsoft bij de Fix levert.
Reeds bestaand werk
“Reeds Bestaand Werk” betekent iedere soort computercode of niet op code gebaseerde andere geschreven materialen die los van de
volumelicentieovereenkomst van de Klant zijn ontwikkeld of op andere wijze zijn verkregen. Alle rechten op enig Reeds Bestaand Werk zullen
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blijven uitsluitend in eigendom van de partij die het Reeds Bestaande Werk ter beschikking stelt. De partijen mogen het Reeds Bestaande Werk
van de andere partij slechts gebruiken, reproduceren en aanpassen voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van verplichtingen in
verband met Professionele Diensten. Als Klanten ervoor kiezen de broncode bekend te maken aan Microsoft tijdens het gebruik van
Professionele Diensten, dan (1) verwijdert de Klant voor een dergelijke bekendmaking de broncode van derde partijen die door de Klant niet
bekend mogen worden gemaakt; en (2) behandelt Microsoft de broncode van de Klant als vertrouwelijke informatie.
Licentie voor Resultaten van Diensten
“Resultaten van Diensten” betekent alle computercode en materialen (inclusief, maar niet beperkt tot, proofs of concept, aanbevelingen voor
documentatie en ontwerp, voorbeeldcode, softwarebibliotheken, algoritmes en modellen voor machine learning), anders dan Producten of Fixes
die door Microsoft bij de Klant zijn achtergelaten aan het einde van de uitvoering van Professionele Diensten door Microsoft. Microsoft verleent
de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie voor het reproduceren, gebruiken en aanpassen van de Resultaten van
Diensten, onderworpen aan en overeenkomstig met de voorwaarden van de volumelicentieovereenkomst van de Klant en overeengekomen
dienstenspecificatie. Sommige Resultaten van Diensten en inhoud van derden kunnen worden geleverd op grond van een afzonderlijke licentie,
bijvoorbeeld een open source-licentie. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Kennisgeving en een afzonderlijke licentie,
heeft de afzonderlijke licentie voorrang met betrekking tot de Resultaten van Diensten of inhouden van derden die onderworpen is aan een
dergelijke licentie. Elke partij behoudt zich alle rechten voor (en geen ontvangt enige rechten) die niet uitdrukkelijk zijn verleend door de
voorgaande licenties.
Licentiebeperkingen
De klant mag (en heeft geen toestemming) Resultaten van Diensten niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, dan wel
technische beperkingen daarin omzeilen, uitgezonderd in zover deze beperkingen op grond van de van toepassing zijnde wetgeving niet zijn
toegestaan. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst en overeengekomen dienstenspecificatie of
afzonderlijke licentie, is het de Klant niet toegestaan (en heeft de Klant geen licentie om) Producten, Fixes of Resultaten van Diensten geheel
of gedeeltelijk te distribueren, te sublicentiëren, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, voor verkoop aan te bieden of anderszins
beschikbaar te maken, of het intellectuele eigendom van Microsoft in Resultaten van Diensten te onderwerpen aan andere licentievoorwaarden.
Feedback
“Feedback” betekent expertise en kennis, inclusief knowhow van de sector, evenals opmerkingen, input en suggesties met betrekking tot de
Resultaten van Diensten, Professionele Diensten en de producten, technologieën, services of andere onderdelen in het voorgaande, ongeacht of
dit pre-releaseversies zijn of deze al commercieel zijn uitgebracht, van Microsoft of de Klant. Noch Microsoft, noch de Klant is verplicht Feedback
te geven aan de ander met betrekking tot de Professionele Diensten, maar als een partij naar eigen inzicht Feedback geeft, komen beide partijen
overeen dat het de ontvangende partij vrij staat dergelijke Feedback zonder verplichting te gebruiken. Dienovereenkomstig, voor zover de partij
die Feedback geeft die Feedback in bezit heeft of auteursrechten of handelsgeheimen beheert wat betreft die feedback, verleent die partij de
ontvangende partij en zijn gelieerde ondernemingen een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepbare en royaltyvrije licentie
in dergelijk intellectueel eigendom om: (1) de Feedback te maken, gebruiken, bewerken, distribueren, daar afgeleide werken van te maken en
anderszins te gelde te maken als onderdeel van de producten, technologieën, services of andere onderdelen van Microsoft of van de Klant,
inclusief, maar niet beperkt tot, pre-releaseversies en commercieel uitgebrachte versies van die aanbiedingen; en (2) de voorgaande rechten,
inclusief het recht om verdere sublicenties te verlenen, in sublicentie te verlenen aan derden. Geen van de partijen geeft Feedback die
onderworpen is aan voorwaarden die een verplichting oplegt aan of toekenning vereist aan de ontvangende partij. Een partij die Feedback
ontvangt, erkent verder dat de partij (1) dergelijke Feedback naar eigen inzicht mag implementeren; (2) zijn aanbiedingen en marketingplannen
uitsluitend baseert op eigen onafhankelijk onderzoek en analyse; en (3) verantwoordelijk is voor alle risico's die aan de implementatie van
dergelijke Feedback is verbonden.
Niet-Microsoft-technologie
De klant is uitsluiten verantwoordelijk voor software of technologie die niet afkomstig is van Microsoft en die de klant installeert of gebruikt met
de Online Diensten, Fixes of Resultaten van Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer de klant Microsoft vraagt om dergelijke inhoud
van derden te gebruiken of te aan te passen.
Rechten van Gelieerde Ondernemingen
De Klant mag de rechten op het gebruik van de Resultaten van Diensten in sublicentie geven aan zijn Gelieerde Ondernemingen, maar de
Gelieerde Ondernemingen van de Klant mogen deze rechten niet verder in sublicentie geven. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn
Gelieerde Ondernemingen de voorwaarden van deze Kennisgeving en de volume licensing-overeenkomst van de Klant nakomen.
Klanten bij de overheid
Indien de Klant een overheidsentiteit is, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op alle Professionele Diensten die kosteloos zijn geleverd
aan de Klant. Microsoft wijst alle eventuele rechten op compensatie van de Klant voor Professionele Diensten van de hand. Op grond van de
toepasselijke wetten en voorschriften erkennen Microsoft en de Klant dat de Professionele Diensten alleen bedoeld zijn voor het genot en
gebruik door de Klant en niet worden geleverd voor het persoonlijk genot en gebruik door een individuele werknemer van de overheid.
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Mededeling over Azure Media Services - H.265/HEVC-codering
De Klant dient eigen octrooilicenties te verkrijgen van externe H.265/HEVC-octrooicollectieven of rechthebbenden alvorens de Azure Media
Services te gebruiken voor het coderen of decoderen van H.265/HEVC-media.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Kennisgeving betreffende Adobe Flash Player
De software kan een versie van Adobe Flash Player bevatten. De Klant stemt ermee in dat het gebruik van Adobe Flash Player door de Klant is
onderworpen is aan de licentievoorwaarden voor Adobe Systems Incorporated op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248532. Adobe en Flash
zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden

Kennisgeving met betrekking tot de visuele norm H.264/AVC en de videonorm VC-1, de visuele
norm MPEG-4 Part 2 en de videonorm MPEG-2.
Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze
kennisgeving vereist:
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN OP GROND VAN DE VISUELE OCTROOIPORTFOLIOLICENTIES VOOR AVC, DE VC-1, DE MPEG-4 PART 2 EN
MPEG-2 VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG HET
BOVENSTAANDE (“VIDEONORMEN”) EN/OF (ii) AVC-, VC-1-, MPEG-4- PART 2 EN MPEG 2-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM
DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE
INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE www.mpegla.com.
Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn
voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van inhoud met technologieën in
overeenstemming met de VIDEONORMEN voor distributie aan derden.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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Bijlage 2 – Abonnementslicentiesuites
Online Diensten kunnen verkrijgbaar als Suites van Online Diensten. Indien een cel in de onderstaande tabellen blauw gekleurd is op de rij van een
Online Dienst, voldoet de Suite-SL voor de kolom waarin de cel zich bevindt aan de SL-vereisten voor de Online Diensten van de cel. Zie de
onderstaande tabel Publieke Sector voor aanbiedingen voor Onderwijs en Overheid.
Microsoft Microsoft Microsoft
365 Business 365 Business 365 Business
Basic
Standard
Premium

Office 365
Enterprise 1, 3
F3

Online Dienst

E1

E3

E5

Microsoft
365 Enterprise 2

Enterprise
Mobility +
Beveiliging
E3

E5

F1

F3

7,8

7,8

E3

E5

E5
Security6

Exchange Online K1
Exchange Online Plan 1
Exchange Online Plan 2
SharePoint Online K1
SharePoint Online Plan 1
SharePoint Online Plan 2
Skype voor Business Online Plan 2
OneDrive for Business Plan 1
OneDrive for Business Plan2
Phone System
Audio Conferencing
Microsoft 365 Apps for business
Microsoft 365 Apps for enterprise
Office 365 Data Loss Prevention
Microsoft Defender for Office 365, Plan 1
Microsoft Defender for Office 365, Plan 2
Microsoft Power BI Pro
Microsoft Intune
Azure Info Protection Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 2
Microsoft Defender for Identity
Microsoft Cloud App Security
8

7,8

Microsoft Stream
1

In SLʹs voor Add-on Suites waarbij “zonder ProPlus” of “zonder Apps voor ondernemingen” in de titel is opgenomen, zijn geen rechten voor Microsoft 365-apps voor
ondernemingen inbegrepen.
2 Naast de hierboven genoemde Online Diensten voldoet ook Microsoft 365 aan de SL-vereisten voor Windows SA per Gebruiker, zoals beschreven in de
Productvoorwaarden.
3
De toevoeging van Skype voor Bedrijven Online Audio Conferencing aan Office 365 E5 is afhankelijk van regionale beschikbaarheid.
5 Microsoft 365-klanten met 500 plaatsen of minder zullen worden geïntroduceerd tot Microsoft Teams en hebben geen toegang tot Skype voor Bedrijven Online.
6
Microsoft 365 E5 Security omvat Microsoft Defender for Endpoint.
7Kan video's niet uploaden of wijzigen.
8Kan geen live-evenementen maken.
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Publieke sector
Office 365 Government1,3

Online Dienst

F3

E1

E3

E4

Office 365 Education3
E5

A1

A3

A5

A1

Microsoft 365 Education2
A5 Security6
A35
A5

Exchange Online K1
Exchange Online Plan 1
Exchange Online Plan 2
SharePoint Online K1
SharePoint Online Plan 1
SharePoint Online Plan 2
Skype voor Business Online Plan 2
OneDrive for Business Plan 1
OneDrive for Business Plan2
Phone System
Audio Conferencing
Microsoft 365 Apps for enterprise
Office 365 Data Loss Prevention
Microsoft Defender for Office 365, Plan 2
Microsoft Power BI Pro
Microsoft Defender for Office 365, Plan 1
Microsoft Intune
Azure Info Protection Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 1
Azure Active Directory Premium Plan 2
Microsoft Defender for Identity
Microsoft Cloud App Security
7,8

Microsoft Stream

8

8

Minecraft: Onderwijseditie
1

In SLʹs voor Add-on Suites waarbij “zonder ProPlus” of “zonder Apps voor ondernemingen” in de titel is opgenomen, zijn geen rechten voor Microsoft 365-apps voor
ondernemingen inbegrepen.
2 Naast de hierboven genoemde Online Diensten voldoet ook Microsoft 365 Education aan de SL-vereisten voor Windows SA per Gebruiker, zoals beschreven in de
Productvoorwaarden.
3 De toevoeging van Skype voor Bedrijven Online Audio Conferencing aan Office 365 E5/A5 is afhankelijk van regionale beschikbaarheid.
4
Inclusief Microsoft 365 A3 met Core CAL.
5
Microsoft 365-klanten met 500 plaatsen of minder zullen worden geïntroduceerd tot Microsoft Teams en hebben geen toegang tot Skype voor Bedrijven Online.
6 Microsoft 365 A5 Security omvat Microsoft Defender for Endpoint.
7Kan video's niet uploaden of wijzigen.
8Kan geen live-evenementen maken.
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden
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