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Onder deze termen en voorwaarden (de onderhavige “Voorwaarden”) vallen uw 
toegang en gebruik van de website myjohndeere.com en de services daarvan, en 
andere websites van John Deere en mobiele toepassingen die gekoppeld zijn aan of 
verwijzen naar de onderhavige voorwaarden (de “Website”). Als u naar deze Website 
gaat of deze gebruikt of een gebruikersaccount creëert voor de Website, gaat u akkoord 
met de onderhavige voorwaarden en gaat u een wettelijk bindend contract aan met John 
Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 
Kaiserslautern, Duitsland. Als u naar deze Website gaat of deze gebruikt als werknemer 
of vertegenwoordiger namens een andere natuurlijke persoon of een organisatie, gaat u 
ook akkoord met deze voorwaarden namens deze persoon of organisatie en verklaart en 
garandeert u dat u gemachtigd bent om die persoon of organisatie aan de onderhavige 
voorwaarden te binden. 

Ga niet naar de Website of gebruik deze niet als u niet bereid of in staat bent om 
akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden. 

1 Definities 

1.1 Partijen 

1. “U” en “uw” verwijzen naar u als individueel gebruiker van de Website en 
als u de Website namens een andere persoon of organisatie gebruikt, valt 
deze persoon of organisatie hier ook onder. 

2. Een “gebruiker” is iedereen die naar de Website gaat, deze bekijkt, 
doorbladert, verkent, raadpleegt of de Website op welke manier dan ook 
gebruikt. 

3. ““Deere,” “wij,” “ons,” en “onze” verwijzen naar John Deere GmbH &Co. 
KG, Intelligent Solutions Group, en diens moederondernemingen, gelieerde 
ondernemingen en dochterondernemingen. 

1.2 Inhoud 

1. “Inhoud” betekent tekst, gegevens, bestanden, registers, plaatsinformatie, 
berichten, afbeeldingen, foto's, audio, video en alle andere vormen van 
gegevens of communicatie die in verband met de Website worden 
ingediend of verzonden naar of via de Website of anderszins beschikbaar 
wordt gesteld. 

Het zij opgemerkt dat de volgende definities geen enkele 
eigendomsrelatie tussen een partij of een bepaalde inhoud impliceren 
of creëren. 

2. “Uw inhoud” betekent inhoud die u beheert, waaronder: (i) Inhoud die u 
indient of verzendt aan, via of in verband met de Website; (ii) gegevens, 
waaronder machine-, productie en andere gegevens die aan de Website 
worden verstrekt vanaf uw apparatuur; en (iii) Inhoud die afkomstig is van 
een derde waarbij die derde de controle aan u heeft overgedragen. 

3. “Gebruikersinhoud” betekent inhoud die de gebruikers indienen of 
verzenden aan, via of in verband met de Website. 

4. “Inhoud van Deere” betekent inhoud die wij creëren, hebben gecreëerd, 
aanmaken, hebben aangemaakt, verwerven of in licentie geven, en 
beschikbaar stellen in verband met de Website. 

5. “Inhoud van derden” betekent inhoud die afkomstig is van andere partijen 
behalve u of Deere en die beschikbaar wordt gesteld in verband met de 
Website. 

6. “Website-inhoud” betekent alle inhoud die beschikbaar wordt gesteld in 
verband met de Website, waaronder uw inhoud, gebruikersinhoud, inhoud 
van derden en inhoud van Deere. 

1.3 Website 

1. Op deze “Website” vindt u de infrastructuur voor het opslaan, delen en 
verwerken van “Inhoud”. 

http://www.myjohndeere.com/
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2. Als Deere functies of diensten aanbiedt waarvoor toegang tot en 
verwerking van “Inhoud” door Deere of derden nodig is, zijn voor die 
service aanvullende voorwaarden vereist of moet, waar van toepassing, 
uitdrukkelijk toestemming worden verleend. 

3. Als aanbieder van infrastructuur bieden wij u de mogelijkheid om uw 
“Inhoud” via API-toegang (Application Programming Interface toegang) met 
derden te delen of, indien u een dienstverlener bent, om toegang te krijgen 
tot inhoud van derden. Meer informatie over deze toegang vindt u in de 
“MyJohnDeere™ Privacy Verklaring ” en op developer.deere.com. 

2 Wijzigingen in de onderhavige voorwaarden 

Wij kunnen de onderhavige Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan 
wettelijke vereisten als gevolg van wijzigingen in regelgeving of jurisdictie, om updates 
en wijzigingen van onze service aan te pakken en om te voldoen aan wijzigingen in de 
behoeften van de markt. Wanneer deze Voorwaarden worden herzien, zullen wij de 
herziene Voorwaarden uiterlijk twee maanden voor de voorgestelde datum van 
toepassing aan u verstrekken in de door de wet toegestane vorm. De wijziging wordt 
geacht door u te zijn goedgekeurd als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de wijziging 
vóór de voorgestelde datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Wij zullen u 
specifiek informeren in het aanbod over dergelijke geachte goedkeuring. We zullen dan 
de verdere zakelijke relatie baseren op de gewijzigde versie van de Voorwaarden. Indien 
u bezwaar maakt tegen de wijziging, hebben wij het recht om uw gebruik van de Website 
te beëindigen zoals uiteengezet in hoofdstuk 10.  

3 Gebruik van de Website 

3.1 Wie komt er in aanmerking 

Voor toegang of gebruik van de Website moet u 18 jaar of ouder zijn en de 
vereiste capaciteit, bevoegdheid, en machtiging hebben om akkoord te gaan 
met de onderhavige voorwaarden. Toegang of gebruik van de Website is niet 
toegestaan als wij u eerder hebben verbannen van de Website of uw rekening 
hebben afgesloten. 

3.2 Toestemming tot gebruik van de Website 

U kunt de Website alleen in overeenstemming met de onderhavige 
voorwaarden gebruiken. Uw gebruik van de Website is voor eigen risico, met 
inbegrip van het risico dat u blootgesteld kunt worden aan inhoud die onjuist is, 
verwerpelijk of anderszins ongepast alsmede het risico dat de inhoud die u wilt 
delen in verband met de Website door derden kan worden misbruikt. 

3.3 Beschikbaarheid Website 

De hele Website of delen daarvan kunnen op elk gewenst ogenblik en naar ons 
goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid worden 
gewijzigd, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of beëindigd. Wij kunnen ook 
naar eigen goeddunken bepaalde inhoud van de Website verwijderen, zonder 
voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. 

3.4 Gebruikersaccounts 

1. U moet een account aanmaken en bepaalde informatie over uzelf 
verstrekken zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer om contact met 
u op te nemen voor ondersteuningsvragen en een gebruikersnaam met 
wachtwoord en herstelvragen als u ervoor kiest via de Website 
aangeboden functies te gebruiken. U kunt hier een account aanmaken: 
myjohndeere.com. Met uw registratie garandeert u dat de door u verstrekte 
gegevens correct zijn. 

2. Als uw contactinformatie of andere informatie in verband met uw rekening 
verandert, moet u ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen en de actuele 
informatie verstrekken. U kunt hier uw rekening bijwerken: 
myjohndeere.com. 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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3. U bent als enige verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het 
wachtwoord en het aanmeldings-id waarmee u toegang krijgt tot de 
Website en u verbindt zich uw wachtwoord niet aan derden te openbaren. 
U bent verantwoordelijk voor alle activiteit op uw rekening, ongeacht of u 
die activiteit heeft goedgekeurd. U verbindt zich ons onmiddellijk in kennis 
te stellen van het ongeoorloofd gebruik van uw rekening. U kunt hier 
contact met ons opnemen over uw rekening. 

4. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u het verzenden van gegevens of 
bestanden naar de Website wilt beschermen, het uw volledige 
verantwoordelijkheid is om daartoe een veilige verbinding te maken en te 
gebruiken om met de Website te communiceren. 

5. Uw rekening is uitsluitend bestemd voor uw eigen gebruik. Bij het 
aanmaken wordt u verzocht de volledige en juiste informatie te verstrekken 
die van u wordt gevraagd. U mag zich niet als iemand anders voordoen, 
een rekening voor iemand anders aanmaken of gebruiken, een ander e-
mailadres behalve uw eigen e-mailadres verstrekken of meerdere 
rekeningen aanmaken. Als u een pseudoniem gebruikt, moet u wel weten 
dat anderen u wellicht nog steeds kunnen identificeren op basis van de 
inhoud die u met anderen deelt. Lees onze verklaring inzake privacy en 
persoonsgegevens op (deere.com/agreements) voor meer informatie. Wij 
behouden ons het recht voor uw rekening op elk gewenst ogenblik zonder 
opgave van reden, zonder voorafgaande kennis of aansprakelijkheid af te 
sluiten. 

3.5 Aanverwante diensten en overeenkomsten van Deere 

U wordt erop gewezen dat bepaalde inhoud, functies, functionaliteiten of 
diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld onder aanvullende 
voorwaarden vallen die in afzonderlijke overeenkomsten tussen u en Deere zijn 
gestipuleerd (telkens een “Dienstverleningsovereenkomst van Deere”). 
Bijvoorbeeld, gebruik van de hulpmiddelen en diensten van JDLink™ vallen ook 
onder de telematica-overeenkomst van John Deere, wat een 
dienstverleningsovereenkomst van Deere vormt. Voor zover redelijkerwijs 
mogelijk worden de onderhavige voorwaarden uitgelegd met het oog op het 
vermijden van tegenstrijdigheden met andere overeenkomsten tussen u en 
Deere. In geval de onderhavige voorwaarden in strijd zijn met andere 
voorwaarden of overeenkomsten tussen u en Deere, hebben de in een geldige 
dienstverleningsovereenkomst van Deere vervatte voorwaarden voorrang op de 
onderhavige voorwaarden. 

3.6 Communicatie van Deere en andere gebruikers 

Als u een rekening aanmaakt, gaat u ermee akkoord met de ontvangst van 
elektronische communicatie in verband met de Website. De Website zelf kan 
zodanige communicatie tussen u en andere gebruikers inschakelen en Deere 
kan met u communiceren over het onderhoud, de beschikbaarheid en de 
functionaliteit van de Website of andere zaken in verband met uw gebruik van 
de Website, met inachtneming van alle geldende wetten inzake elektronische 
bedrijfscommunicatie. 

4 Inhoud 

4.1 Verantwoordelijkheid voor uw inhoud 

1. De Website biedt functies waarmee u uw inhoud met anderen kunt delen. U 
begrijpt dat uw inhoud kan worden gekopieerd, gebruikt, gewijzigd of 
gedistribueerd door een andere gebruiker die uw inhoud ontvangt of 
daartoe toegang heeft en u gaat ermee akkoord dat Deere op geen enkele 
manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor zodanige activiteiten. U 
dient zorgvuldig te overwegen welke inhoud u op de Website wenst te 
delen.  

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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2. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beschermen van uw 
Inhoud in overeenstemming met het hoofdstuk "Richtlijnen en beleid". 
Behalve zoals uiteengezet in het gedeelte "Afstandsverklaringen, beperking 
van aansprakelijkheid", gaat u ermee akkoord dat Deere niet aansprakelijk 
is voor verlies of corruptie van uw Inhoud, of voor kosten of uitgaven in 
verband met het maken van een back-up of herstellen van uw Inhoud. 

3. U bent als enige verantwoordelijk voor uw inhoud en als u deze naar de 
Website heeft verzonden, kan die niet altijd worden ingetrokken nadat de 
inhoud met derden wordt gedeeld. Alle risico's in verband met uw inhoud 
zijn voor uw rekening, waaronder het vertrouwen van derden betreffende 
de kwaliteit, juistheid of betrouwbaarheid ervan, of eventuele 
openbaarmakingen door u van informatie over uw inhoud waarmee u 
persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U verklaart dat u de eigenaar bent 
van uw inhoud, of de nodige goedkeuring hebt voor het gebruik van uw 
inhoud en het gebruik ervan zoals beschreven in deze voorwaarden 
goedkeurt, waaronder het gebruik door Deere zoals uiteengezet in 
hoofdstuk 5(b) hieronder. U verklaart tevens dat u alle toestemmingen van 
werknemers of derden hebt verkregen die u en Deere nodig hebben om 
aan de geldende privacywetten te voldoen met betrekking tot het door 
Deere beschikbaar stellen van de Website en de handelingen met 
persoonsgegevens zoals uiteengezet in hoofdstuk 6(B) hieronder. U gaat 
ermee akkoord en begrijpt dat uw inhoud niet door Deere wordt 
onderschreven en u zult niet impliceren dat uw inhoud op enige wijze door 
Deere wordt gesponsord of onderschreven. 

4. Bepaalde inhoud van de Website kan beschermd zijn onder de intellectuele 
eigendomsrechten van anderen. U gaat ermee akkoord geen bestanden 
van de Website te kopiëren, uploaden, downloaden of te delen, tenzij u 
hiertoe gerechtigd bent. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de zaken die u tijdens het gebruik van de Website kopieert, deelt, 
uploadt, downloadt of anderszins gebruikt. U loopt de kans aansprakelijk te 
worden gesteld als uw inhoud bijvoorbeeld materiaal bevat dat onwaar, 
misleidend, bedrieglijk of lasterlijk is, rechten van een derde schendt, 
waaronder auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, moreel 
recht, privacyrecht, publicatierecht of een ander (intellectueel) 
eigendomsrecht, niet-publieke informatie over bepaalde openbaar 
verhandelde bedrijven bekend maakt, materiaal bevat dat onwettig is, zoals 
illegale haattaal of pornografie, of de geldende wetten of voorschriften 
schendt of tot de schending daarvan aanzet. 

5. Wij kunnen besluiten de inhoud van de Website te beoordelen op naleving 
van onze richtlijnen, maar u erkent dat Deere niet verplicht is om de via de 
Website beschikbare Inhoud te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor de juistheid, volledigheid, gepastheid of wettigheid van gegevens, 
bestanden, Website-inhoud, of andere informatie waartoe u toegang kunt 
krijgen via de Website. 

4.2 Ons recht op gebruik van uw inhoud 

1. De onderhavige voorwaarden geven Deere geen recht op uw inhoud of 
ander intellectueel eigendom, behalve wat betreft de beperkte rechten op 
gebruik van uw inhoud zoals hieronder en in onze verklaring inzake privacy 
en persoonsgegevens beschreven (deere.com/agreements). Raadpleeg de 
verklaring inzake privacy en persoonsgegevens die geldt voor uw land met 
betrekking tot specifieke informatie over de manier waarop wij uw inhoud 
mogen gebruiken. Deze bevindt zich onder tabblad 3 van de vorige 
koppeling. 

2. U geeft Deere en derden het recht uw inhoud te gebruiken zoals 
beschreven in de onderhavige voorwaarden en zoals vereist voor het 
leveren van alle diensten en functionaliteiten die als deel van de Website 
worden aangeboden, waaronder bijvoorbeeld het hostgebruik van uw 

https://www.deere.com/agreements
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inhoud en het op uw aanwijzingen delen daarvan. Deze toestemming strekt 
zich uit tot derden die door Deere zijn aangeworven als dienstverlener van 
de Website en aanverwante diensten. 

3. Wij kunnen uw inhoud aan derden bekend maken als wij te goeder trouw 
menen dat zodanige openbaarmaking redelijk noodzakelijk is om (a) te 
voldoen aan de geldende wetten, voorschriften of een verplicht wettelijk 
verzoek; (b) een persoon te behoeden voor de dood of voor ernstig 
lichamelijk letsel; (c) fraude of misbruik jegens ons of onze gebruikers te 
voorkomen; (d) onze eigendomsrechten te beschermen; of (e) Deere en 
haar gelieerde ondernemingen of personeel te verdedigen tegen uit uw 
inhoud voortkomende gerechtelijke acties. 

4.3 Inhoud en software van Deere 

1. Bij bepaald gebruik van de Website moet u wellicht een 
klantensoftwarepakket (“Software”) downloaden. Deere geeft u bij deze 
een beperkte licentie voor gebruik van de Software (uitsluitend om toegang 
te krijgen tot de Website); deze licentie kan niet in sublicentie worden 
gegeven, mag niet worden overgedragen, is niet exclusief, is strikt 
persoonlijk en kan worden ingetrokken. Uw licentie voor gebruik van de 
Software wordt automatisch ingetrokken als u de onderhavige voorwaarden 
of enige andere overeenkomst met Deere schendt op een wijze die nadelig 
is voor onze intellectuele eigendomsrechten of deze beperkt of schendt. Bij 
deze behouden wij ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder de 
onderhavige voorwaarden zijn vermeld. Het is u niet toegestaan de 
software na te maken of te decompileren of een poging hiertoe te doen of 
iemand anders te helpen om zulks te doen. Wij kunnen de software 
automatisch op uw toestel bijwerken als er een nieuwe versie beschikbaar 
komt. 

2. De onderhavige voorwaarden geven u geen enkel recht op, eigendom van 
of belang in de Website, de aanverwante software of de inhoud van de 
Website. Het is u niet toegestaan de inhoud van Deere in zijn geheel of 
gedeeltelijk te wijzigen, verveelvoudigen, distribueren, afgeleide werken of 
aanpassingen daarvan te maken, openbaar te tonen of op enige andere 
wijze te exploiteren, tenzij u daarvoor onze uitdrukkelijke goedkeuring hebt 
gekregen. De software en andere technologie waarmee wij de Website 
aanbieden is beschermd door de wetten op auteursrechten, handelsmerken 
en andere wetten van de Verenigde Staten, Canada, EU-lidstaten en 
andere landen. De onderhavige voorwaarden geven u geen recht op het 
gebruik van de handelsmerken, logo's, domeinnamen of andere 
merkgerelateerde voorzieningen van Deere. Tenzij uitdrukkelijk en 
eenduidig voorzien geven wij u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten en 
wij bezitten alle rechten op de Website en de inhoud van Deere. 

3. U verklaart dat u de wettelijke aankondiging over de Website van John 
Deere hebt gelezen en deze begrijpt John Deere Web Site Legal Notice. 

4.4 Inhoud van derden 

1. Op de Website kunnen ook de inhoud van derden of koppelingen naar de 
websites of hulpbronnen van derden staan, die duidelijk als zodanig 
gemarkeerd zullen zijn. Waar Deere geen controle heeft over dergelijke 
inhoud van derden, websites of hulpbronnen van derden of hun 
aanverwante inhoud, producten of diensten, noch deze onderschrijft, is 
Deere daarvoor ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Indien Deere 
verantwoordelijk is voor inhoud van derden of deze onderschrijft, zijn 
aanvullende speciale voorwaarden van toepassing voor het gebruik van die 
website of hulpmiddelen of enige betreffende inhoud. U bent als enige 
verantwoordelijk voor uw gebruik van zodanige inhoud, websites of 
hulpbronnen van derden. 

https://www.deere.com/agreements
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2. U gaat ermee akkoord u te houden aan de voorwaarden van 
overeenkomsten met derden die uw toegang tot de inhoud van derden 
regelen. Uw gebruik van Google Maps is onderworpen aan de volgende 
voorwaarden: Aanvullende Servicevoorwaarden voor Google Maps/Google 
Earth. 

3. Als wij u software met een open-source licentie leveren, is er in die licenties 
wellicht sprake van bepalingen die uitdrukkelijk in strijd zijn met de 
onderhavige voorwaarden en in dat geval zijn de bepalingen van de open-
source licentie op zodanige open-source software van toepassing voor 
zover deze zodanige tegenstrijdigheid betreffen. 

5 Richtlijnen en beleid 

5.1 Aanvaardbaar gebruik 

U verbindt zich om anderen niet te helpen, aan te moedigen of in staat te stellen 
de Website te gebruiken met het doel: 

1. de onderhavige voorwaarden te schenden; 

2. de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of 
testen; 

3. mededelingen, promoties, reclame of spam te versturen; 

4. gewijzigde, bedrieglijke of onware informatie over de bronidentificatie, zoals 
“spoofing” of “phishing” te versturen; 

5. de Website of inhoud van de Website (behalve uw eigen op de Website 
gehoste inhoud) te wijzigen, aan te passen, u toe te eigenen, te 
verveelvoudigen, te distribueren, te vertalen, daarvan afgeleide werken of 
aanpassingen te maken, publiekelijk te tonen, te verkopen, te verhandelen 
of op enige wijze te exploiteren, tenzij Deere hier uitdrukkelijk toestemming 
heeft voor gegeven; 

6. de Website te bekijken of die te doorzoeken op een andere manier dan via 
onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld “scraping”); 

7. een robot, spin, zoek-/opvraagtoepassing voor websites of ander 
automatisch hulpmiddel, proces of manier te gebruiken om een deel van de 
Website of inhoud van de Website te bekijken, op te vragen, te schrapen of 
te indexeren; 

8. delen van de Website na te maken; 

9. een bericht over auteursrechten, handelsmerken of andere 
eigendomsrechten dat op een deel van de Website of op andere gedrukte 
of van de Website gekopieerde materialen wordt vermeld te verwijderen of 
te wijzigen; 

10. gegevens over andere gebruikers van de Website te registreren, te 
verwerken of te analyseren; 

11. gegevens over andere websitegebruikers zonder hun goedkeuring op te 
vragen of te bekijken; 

12. een deel van de Website te herformatteren of in te kaderen; 

13. maatregelen te nemen die naar onze mening een onredelijke of 
onevenredig grote last opleggen of kunnen opleggen aan de 
technologische structuur van Deere of op andere wijze overmatige eisen 
stellen aan het verkeer op de Website; 

14. ongeoorloofde toegang pogen te krijgen tot de Website, 
gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken aangesloten op de 
Website door middel van het “hacken”, het massaal gebruik van 
wachtwoorden of op andere manieren; 

15. kwaadaardige software aan te brengen of de Website of inhoud van de 
Website op andere wijze te gebruiken voor de distributie van kwaadaardige 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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software, computervirussen, spyware, wormen, defecten, Trojaanse 
paarden of andere destructieve programmatuur; 

16. hulpmiddelen, software of routines te gebruiken die de juiste werking van 
de Website verstoren of op een andere wijze de juiste werking van de 
Website trachten te verstoren; 

17. de Website te gebruiken om de beveiliging van een computernetwerk te 
schenden, wachtwoorden of beveiligingsversleutelingscodes te kraken, de 
beveiliging van de Website of inhoud van de Website te verstoren of te 
belemmeren of hieraan op andere wijze schade toe te brengen;  

18. beveiligingsgerelateerde functies van de Website, functies die het gebruik 
of het kopiëren van de inhoud van de Website voorkomen of beperken, of 
functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website te 
verwijderen, te omzeilen, uit te schakelen, te beschadigen of op andere 
wijze te verstoren; 

19. frauduleuze of misleidende inhoud te publiceren; 

20. de rechten van derden, waaronder doch niet beperkt tot inbreuk op 
vertrouwelijkheid, auteursrechten, handelsmerken, octrooien, 
handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, publicatierechten of 
andere (intellectuele) eigendomsrechten te schenden; 

21. uw gebruikersaccount van de Website te delen, u bij de Website aan te 
melden met de gebruikersaccount van een ander of valse of misleidende 
informatie te verstrekken bij het openen of gebruiken van een 
gebruikersaccount voor de Website; 

22. producten of diensten die niet van u zijn zonder de passende goedkeuring 
te promoten of er reclame voor te maken; 

23. u uit te geven voor een ander of uw betrekkingen met een andere persoon 
of organisatie verkeerd voor te stellen; 

24. anderen te bedreigen, te stalken, lastig te vallen, te pesten of te schaden, 
of onverdraagzaamheid of discriminatie aan te moedigen; 

25. materialen die onwettig zijn, pornografisch of onfatsoenlijk, of die 
onverdraagzaamheid, religieuze, raciale of etnische haat bevorderen, te 
publiceren, te uploaden of te delen, of 

26. de geldende wet op enigerlei wijze te overtreden, of de privacy van anderen 
te schenden, of anderen te belasteren. 

5.2 Privacy 

U gaat ermee akkoord dat wij uw inhoud mogen verzamelen, hosten, gebruiken, 
delen en openbaren, zoals aangegeven in onze Privacyverklaring 
MyJohnDeere™ (deere.com/agreements) om in deze voorwaarden opgenomen 
diensten en functies uit te voeren en aan u aan te bieden. Raadpleeg de 
Privacyverklaring MyJohnDeere™ die geldt voor uw land met betrekking tot 
specifieke informatie over de manier waarop wij uw inhoud mogen gebruiken. 

5.3 Geschillen over auteursrechten en handelsmerken 

Deere respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht 
dat de gebruikers van de Website dit ook doen.  

Wij verwijderen alle inhoud die naar ons goeddunken inbreuk maakt op de 
rechten van derden of waarvan wij zulks vermoeden. Overeenkomstig ons 
beleid beëindigen wij relaties inzake inhoud met partijen die herhaaldelijk 
inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. 

6 Suggesties en verbeteringen 

Wij horen graag uw feedback. Als u ons ideeën, suggesties, documenten of voorstellen 
(“feedback”) stuurt, gaat u ermee akkoord dat (i) uw feedback geen persoonlijke, 
vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie van derden bevat, (ii) wij niet verplicht 
zijn tot hetzij uitdrukkelijke of stilzwijgende vertrouwelijkheid met betrekking tot de 
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feedback, (iii) wij wellicht al iets dat lijkt op de feedback overwegen of aan het 
ontwikkelen zijn en (iv) u ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, eeuwigdurende, 
wereldwijde toestemming vrij van royalties geeft om de feedback te gebruiken, wijzigen, 
publiceren, distribueren en in sublicentie te geven. 

7 Schadeloosstelling 

U gaat ermee akkoord Deere, diens moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, 
gelieerde ondernemingen, aanverwante bedrijven, dealers, leveranciers, licentiegevers 
en partners alsmede de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en 
vertegenwoordigers van de voornoemde entiteiten (gezamenlijk de “Deere-entiteiten”) 
schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle, door een derde 
gemaakte aanspraken aanspraken of eisen, met inbegrip van kosten, verplichtingen en 
kosten voor rechtsbijstand voortkomend uit of verband houdend met (i) uw opzettelijke of 
nalatige schending van de onderhavige voorwaarden, (ii) door u aangekochte of 
verkregen producten of diensten in verband met de Website die niet zijn aangekocht of 
verkregen van een Deere-entiteit, of (iii) de inbreuk door u, of een derde die uw rekening 
gebruikt op het intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon of entiteit voor 
zover een dergelijke inbreuk te wijten is aan uw opzettelijk of nalatig gedrag, handelen of 
nalaten. U gaat ermee akkoord dat Deere op uw kosten de exclusieve verdediging en 
controle van zaken op zich neemt waarvoor u verplicht bent ons schadeloos te stellen en 
u gaat ermee akkoord op eigen kosten mee te werken aan onze verdediging tegen deze 
aanspraken. U gaat ermee akkoord geen schikkingen te treffen zonder de 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Deere. Deere zal bij het vernemen van 
zodanige aanspraken, acties of procedures redelijke inspanningen doen u hierover in 
kennis te stellen. 

8 Afstandsverklaringen, beperking van aansprakelijkheid 

1. JOHN DEERE IS ALLEEN AANSPRAKELIJK OVEREENKOMSTIG DE 
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OP GROND VAN DE 
ONDER (a) TOT EN MET (f) OPGENOMEN BEPALINGEN: 

(a) JOHN DEERE IS ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VOOR OPZETTELIJK 
VEROORZAAKTE VERLIEZEN OF GROVE NALATIGHEID DOOR JOHN 
DEERE, ZIJN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF 
DIRECTIELEDEN EN VOOR OPZETTELIJK DOOR ANDERE 
ASSISTENTEN IN DE UITVOERING VEROORZAAKTE VERLIEZEN; MET 
BETREKKING TOT GROVE NALATIGHEID VAN ANDERE 
ASSISTENTEN IN DE UITVOERING IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
JOHN DEERE BEPERKT TOT HETGEEN IS BEPAALD IN DE 
BEPALINGEN VOOR GERINGE NALATIGHEID IN (e) HIERONDER. 

(b) JOHN DEERE IS ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VOOR OVERLIJDEN, 
LETSEL OF SCHENDING VAN DE GEZONDHEID VEROORZAAKT 
DOOR OPZET OF NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN JOHN DEERE, 
ZIJN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF ASSISTENTEN IN DE 
UITVOERING. 

(c) JOHN DEERE IS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN VOORTKOMEND 
UIT HET ONTBREKEN VAN ENIGE EIGENSCHAPPEN DIE ONDER EEN 
GARANTIE VALLEN TOT EEN BEDRAG DAT WORDT GEDEKT DOOR 
HET DOEL VAN DIE GARANTIE EN DIE VOOR JOHN DEERE 
VOORZIENBAAR WAS OP HET MOMENT DAT DE GARANTIE WERD 
GEGEVEN. 

(d) JOHN DEERE IS AANSPRAKELIJK OVEREENKOMSTIG DE DUITSE 
WET INZAKE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID IN HET GEVAL VAN 
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID. 

(e) JOHN DEERE IS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN VEROORZAAKT 
DOOR DE SCHENDING VAN DE WEZENLIJKE VERPLICHTINGEN VAN 
JOHN DEERE, ZIJN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF 
ASSISTENTEN IN DE UITVOERING. WEZENLIJKE VERPLICHTINGEN 
ZIJN DIE STANDAARDVERPLICHTINGEN  (‘KARDINALPFLICHTEN’) DIE 
HET HART VAN DEZE OVEREENKOMST VORMEN, DIE BEPALEND 
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WAREN VOOR HET AFSLUITEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN 
WAAROP DE KLANT MAG VERTROUWEN DAT ZE WORDEN 
NAGEKOMEN. INDIEN JOHN DEERE - ISG ZIJN WEZENLIJKE 
VERPLICHTINGEN SCHENDT WEGENS GERINGE NALATIGHEID, DAN 
WORDT DE DAARUIT VOORTKOMENDE AANSPRAKELIJKHEID 
BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR JOHN DEERE WAS TE 
VOORZIEN OP HET MOMENT DAT DE BETREFFENDE DIENST WERD 
UITGEVOERD. 

(f) DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF DE 
FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VOORZIENBARE 
SCHADE DIE GEBRUIKELIJK IS VOOR HET CONTRACT EN/OF DE 
AARD VAN DE DIENST, BEPERKT TOT EEN MAXIMUMLIMIET VAN 
EUR 12.500 PER KLANT. ALS DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
SCHADE BIJ ÉÉN HANDELING OF GEBEURTENIS SCHADE 
VEROORZAAKT AAN VERSCHILLENDE KLANTEN, IS DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE BEPERKT TOT EEN 
MAXIMUMBEDRAG VAN EUR 500.000, MET INACHTNEMING VAN DE 
BOVENVERMELDE BEPERKING PER KLANT. ALS DE VERGOEDING 
VOOR DIEZELFDE GEBEURTENIS MEER BEDRAAGT DAN HET 
MAXIMALE BETAALBARE BEDRAG VAN EUR 500.000 ZAL HET 
BEDRAG EVENREDIG WORDEN VERDEELD OVER DE PARTIJEN DIE 
SCHADE HEBBEN GELEDEN, TOT HET MAXIMALE BEDRAG PER 
INDIVIDUELE KLANT ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. 

2. JOHN DEERE IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN 
GEGEVENS TOT EEN BEDRAG VAN DE GEBRUIKELIJKE 
HERSTELKOSTEN DIE ZOUDEN ZIJN ONTSTAAN ALS DE JUISTE EN 
REGULIERE BACK-UP-MAATREGELEN ZOUDEN ZIJN GENOMEN. 

3. IEDERE MEER UITGEBREIDE AANSPRAKELIJKHEID VAN JOHN DEERE 
WORDT TEN GRONDE UITGESLOTEN. 

9 Rechtskeuze en jurisdictie 

De onderhavige voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig 
het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland De overeenkomstige rechtbanken 
in Mannheim hebben niet- exclusieve jurisdictie over rechtszaken of geschillen in 
verband met de onderhavige voorwaarden (een “Vordering”). De onderhavige 
voorwaarden vallen niet onder de collisieregels van enig rechtsgebied of het Weense 
koopverdrag van de Verenigde Naties, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt 
uitgesloten. 

10 Beëindiging 

A. U kunt de onderhavige voorwaarden te allen tijde beëindigen als u uw rekening 
afsluit, het gebruik van de Website staakt en Deere hiervan in kennis stelt met een 
bericht van opzegging. U kunt ons een bericht sturen met het Aanvraagformulier 
voor Rechten van Betrokkenen dat u aantreft op deere.com/agreements. 

B. Behoudens onze verplichtingen op grond van Gerelateerde Diensten en 
Overeenkomsten van Deere, behouden wij ons het recht voor de Website op te 
schorten of stop te zetten op elk gewenst ogenblik, met of zonder reden en met or 
zonder voorafgaande kennisgeving. 

C. Wij kunnen ook uw gebruik van de Website opschorten of beëindigen onmiddellijk 
nadat wij u schriftelijk of elektronisch hiervan in kennis hebben gesteld als u niet aan 
de onderhavige voorwaarden voldoet of de Website gebruikt op een manier 
waarvoor wij wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld of die het gebruik van de 
Website door anderen zou kunnen verstoren, op voorwaarde dat, als uw niet- 
naleving of gebruik vatbaar is voor herstel, wij u eerst schriftelijk hiervan in kennis 
stellen en binnen 30 dagen herstel eisen en uw niet-naleving of misbruik bij het 
verstrijken van die termijn nog steeds voortduurt. In geval van een zodanige 
maatregel is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot uw rekening, de Website, uw 
inhoud, de inhoud van de Website of andere aanverwante informatie.  
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D. We kunnen ook uw gebruik van de Website opschorten of beëindigen als u bezwaar 
maakt tegen de wijziging van de Voorwaarden zoals uiteengezet in hoofdstuk 2. 

E. In geval van beëindiging, hetzij door u of door ons, blijven hoofdstuk 1, 4, 5, 7 - 11 
van de onderhavige voorwaarden volledig van kracht, met inbegrip van ons recht 
om uw inhoud te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 4. 

F. Beëindiging van de onderhavige voorwaarden vormt geen beëindiging of wijziging 
van andere service-overeenkomsten van Deere. 

11 Algemene voorwaarden 

A. Tenzij anders bepaald in hoofdstuk 4(D) hierboven heeft niets in deze bepalingen 
ten doel, noch worden zij geacht dit te doen, rechten of rechtsmiddelen aan derden 
te schenken. 

B. Tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3(E) hierboven bevatten de onderhavige 
voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons over het voorwerp hiervan 
en hebben voorrang op eerdere overeenkomsten tussen u en ons over een dergelijk 
onderwerp. De partijen erkennen dat men niet mag vertrouwen op verklaringen die 
zijn gedaan maar niet uitdrukkelijk in de onderhavige voorwaarden zijn opgenomen. 

C. Wij zijn niet verplicht de onderhavige voorwaarden kracht bij te zetten namens u 
jegens een andere gebruiker van de Website. Hoewel wij u aansporen ons in te 
lichten als u meent dat een andere gebruiker van de Website de onderhavige 
voorwaarden heeft geschonden, behouden wij ons het recht voor om een onderzoek 
in te stellen en naar eigen goeddunken de gepaste maatregelen te nemen. 

D. Eventuele nalatigheid van Deere om de rechten of bepalingen van de onderhavige 
voorwaarden uit te oefenen of te doen naleven, vormt geen afstand van zodanig 
recht of zodanige bepaling.. Het in enig opzicht falen van Deere enig hierin verleend 
recht uit te oefenen mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van 
eventuele verdere rechten op grond hiervan. 

E. Indien enige bepaling van de onderhavige voorwaarden onuitvoerbaar blijkt te zijn of 
ongeldig is, wordt die bepaling geëlimineerd of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt zodat de onderhavige voorwaarden anderszins volledig van kracht en 
afdwingbaar blijven. 

F. De onderhavige voorwaarden zijn niet toewijsbaar, niet overdraagbaar of kunnen 
niet als sublicentie worden verleend door u, tenzij Deere daartoe vooraf schriftelijke 
toestemming heeft gegeven, maar zij kunnen door ons zonder beperking worden 
toegewezen of overgedragen. Alle pogingen tot toewijzing onder schending van de 
onderhavige voorwaarden is nietig. 

G. Deere en u zijn onafhankelijke contractanten, en geen agenten, of wettelijke 
vennoten en er bestaat geen arbeidsrelatie tussen Deere en u. 

H. De titels van de hoofdstukken van de onderhavige voorwaarden zijn alleen 
gemakshalve aangegeven en hebben geen juridische of contractuele betekenis. 

 


