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Termen en voorwaarden

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 Deere & Company. 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
A. 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 Deere & Company en diens 100%
dochterondernemingen.

B. 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.

2. Wijzigingen in de onderhavige voorwaarden

Wij kunnen de onderhavige voorwaarden op gezette tijden wijzigen. Als wijzigingen worden aangebracht,
zullen wij u hierover inlichten en een herziene versie op deze webpagina beschikbaar stellen; bovenaan aan
deze pagina zullen we de datum aangeven waarop de laatste herzieningen zijn aangebracht. De
aankondiging bij aanmelding op de Website wordt ook bijgewerkt. U moet de onderhavige voorwaarden
regelmatig bekijken omdat herziene versies voor u bindend zijn als u de Website blijft gebruiken. Alle
zodanige wijzigingen worden van kracht zodra wij de nieuwe voorwaarden publiceren. U begrijpt en stemt
ermee in dat uw verdere toegang tot de Website of het gebruik ervan, nadat er eventuele wijzigingen
van de onderhavige voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd, aangeeft dat u de gewijzigde
voorwaarden aanvaardt. Naar eigen goeddunken kunnen wij besluiten u rechtstreeks over bepaalde
wijzigingen van de onderhavige voorwaarden in te lichten en u verzoeken onmiddellijk akkoord te gaan met
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de gewijzigde voorwaarden voordat u uw gebruik van de Website of de toegang ertoe kunt voortzetten. Als u
niet akkoord gaat me de gewijzigde voorwaarden, moet u onmiddellijk uw gebruik van de Website staken.

3. Vertaling – Taal

Om u van dienst te zijn of indien vereist onder de geldende wet kunnen wij de onderhavige voorwaarden
naar een andere taal vertalen. Niettemin is de Engelse versie van toepassing op uw relatie met Deere en
eventuele tegenstrijdigheden in de verschillende versies worden beslecht ten gunste van de Engelse versie.
De partijen hebben de uitdrukkelijke wens geuit dat deze overeenkomst en alle aanverwante documenten in
het Engels worden opgesteld en verleden.

4. Gebruik van de Website
A. 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.

B. 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.

C. 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.

D. Gebruikersaccounts
1. U moet een account aanmaken en bepaalde informatie over uzelf verstrekken als u

bepaalde via de Website aangeboden functies wilt gebruiken. U kunt hier een rekening
aanmaken: www.myjohndeere.com.

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: www.myjohndeere.com.

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 (www.deere.com/legal)
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.
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E. 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.

F. 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.

5. Inhoud
A. 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.

2. U bent als enige verantwoordelijk voor het bijhouden en beschermen van uw inhoud. U
gaat ermee akkoord dat Deere niet aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging
van uw inhoud of voor kosten of uitgaven in verband met de opslag of het 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. 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,
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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.

B. 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
(www.deere.com/legal). 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 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.

C. 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 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.

D. Inhoud van derden
1. Op de Website kunnen ook de inhoud van derden of koppelingen naar de websites of

hulpbronnen van derden staan. Deere heeft geen controle over zodanige inhoud, websites
of hulpbronnen van derden of hun aanverwante inhoud, producten of diensten, noch
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onderschrijft Deere deze en is bijgevolg ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk
daarvoor. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van zodanige inhoud,
websites of hulpbronnen van derden.

2. U gaat ermee akkoord u te houden aan de voorwaarden van overeenkomsten met derden
die uw toegang tot de inhoud van derden regelen.

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.

6. Richtlijnen en beleid
A. 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 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,
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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.

B. Privacy

U gaat ermee akkoord dat wij uw inhoud mogen verzamelen, hosten, gebruiken, delen en
openbaren, zoals aangegeven in onze verklaring inzake privacy en persoonsgegevens.
(www.deere.com/legal). 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.

C. Geschillen over auteursrechten en handelsmerken

Deere respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de gebruikers
van de Website dit ook doen. Als u de eigenaar bent van een auteursrecht of handelsmerk,
gemachtigd bent om te handelen namens een dergelijke eigenaar, of gemachtigd bent om te
handelen uit hoofde van een exclusief recht op een auteursrecht of handelsmerk, verbindt u zich
om alle vermoede inbreuken op auteursrechten of handelsmerken die op of via de Website
plaatsvinden onmiddellijk te melden door middel van een schriftelijk bericht met de volgende
informatie:

1. Identificatie van het auteursrechtelijke werk of handelsmerk dat volgens u geschonden is,
2. Identificatie van de beweerdelijke inbreukmakende inhoud en redelijk voldoende

informatie zodat Deere die inhoud op Website kan vinden (bijv. de URL voor de
webpagina waarop de inhoud staat vermeld),

3. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van de in uw bericht
gemelde inhoud niet goedgekeurd is door de eigenaar van het auteursrecht/handelsmerk,
diens vertegenwoordiger of de geldende wet,

4. Een verklaring van u dat u op straffe van meineed getuigt dat de informatie in uw bericht
juist is en dat u eigenaar bent van het auteursrecht of handelsmerk, of anderszins
gemachtigd bent uit naam van de eigenaar te handelen, en

5. uw echte of elektronische handtekening, vergezeld van uw contactgegevens (adres,
telefoonnummer en e-mailadres, indien beschikbaar).

Bezorg het bericht aan ons op het volgende adres:

Deere & Company
T.a.v.: Compliance Department, DMCA Manager
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

E-mail: DMCA@JohnDeere.com
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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.

7. 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 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.

8. 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 toegang tot of gebruik van de Website, (ii) uw
schending van de onderhavige voorwaarden, (iii) door u aangekochte of verkregen producten of diensten in
verband met de Website die niet zijn aangekocht of verkregen van een Deere-entiteit, of (iv) de inbreuk door
u, of een derde die uw rekening gebruikt op het intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon
of entiteit. 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.

9. Afstandsverklaringen, beperking van aansprakelijkheid en garanties voor
consumenten

A. Afstandsverklaringen en beperking van aansprakelijkheid

U WORDT VERZOCHT DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN AANGEZIEN HET DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEERE-ENTITEITEN BEPERKT. OVEREENKOMSTIG
HOOFDSTUK 9(B) HIERONDER IS ELK VAN DE ONDERSTAANDE GEDEELTEN VAN
TOEPASSING, DOCH UITSLUITEND VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN DOOR DE
TOEPASSELIJKE WETGEVING. NIET IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT DE BEDOELING DE
RECHTEN DIE U HEBT MAAR DIE NIET RECHTSGELDIG KUNNEN WORDEN BEPERKT, TE
BEPERKEN.

1. DE WEBSITE WORDT AAN U BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN DE
“ACTUELE” TOESTAND, “MET ALLE FOUTEN VANDIEN” EN “INDIEN BESCHIKBAAR”.
U GEBRUIKT DE WEBSITE NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO. DE DEERE-
ENTITEITEN DOEN GEEN BEWERINGEN OF TOEZEGGINGEN OVER DE KWALITEIT,
JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSITE, DE VEILIGHEID OF
BEVEILIGING DAARVAN, BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF ACTIEVE
BEDRIJFSTIJD, OF INHOUD VAN DE WEBSITE. DERHALVE ZIJN DE DEERE-
ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE
KAN ONTSTAAN OMDAT U BIJVOORBEELD REKENT OP DE KWALITEIT, JUISTHEID
OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

2. DE DEERE-ENTITEITEN DOEN GEEN BEWERINGEN OF TOEZEGGINGEN MET
BETREKKING TOT GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE OF ANDERE DERDEN.
DERHALVE ZIJN DE DEERE-ENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR
VERLIEZEN OF SCHADE DIE VEROORZAAKT KUNNEN WORDEN DOOR HUN
HANDELINGEN, ZOALS BIJVOORBEELD WANNEER EEN ANDERE GEBRUIKER UW
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INHOUD OF IDENTITEIT MISBRUIKT. U GEBRUIKT DE INHOUD VAN DERDEN NAAR
EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO.

3. DE DEERE-ENTITEITEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE AL DAN NIET
UITGESPROKEN OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN
GARANTIES INZAKE DOOR DERDEN OP DE WEBSITE AANGEBODEN PRODUCTEN
OF DIENSTEN, EN STILZWIJGENDE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALITEIT, EN GARANTIES DAT
GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN PLAATSVINDT. MONDELINGE OF
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DIE U DOOR EEN
VERTEGENWOORDIGER VAN EEN DEERE-ENTITEIT WORDT VERSTREKT VORMT
OP GEEN ENKELE WIJZE EEN OFFICIËLE VERKLARING OF GARANTIE.

4. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAAL IN GEVAL U ONTEVREDEN BENT
MET DE WEBSITE, AANVERWANTE DIENSTEN OF EEN ANDERE GRIEF HEBT,
WORDT GEVORMD DOOR HET BEËINDIGEN EN STAKEN VAN TOEGANG TOT OF
GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

5. DE MAXIMUM TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEERE-ENTITEITEN JEGENS
U VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE U OPLOOPT IN VERBAND MET DE WEBSITE
OF DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT MAXIMAAL USD 100.

6. VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT ZIJN DE DEERE-ENTITEITEN IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (i) INDIRECTE, SPECIALE OF BIJKOMSTIGE
SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF
VOORBEELD; (ii) DERVING VAN WINST, ZAKEN OF GEBRUIK; (iii) SCHADE AAN DE
REPUTATIE OF (iv) VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, ONGEACHT DE
RECHTSLEER EN OF DEERE AL DAN NIET IS GEWAARSCHUWD VOOR DE KANS
OP ZODANIGE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET AAN ZIJN
WEZENLIJKE DOEL VOLDOET.

B. GARANTIES VOOR CONSUMENTEN

1. Australië. Ondanks de in het bovenstaande hoofdstuk 9(A) of een ander hoofdstuk van de
onderhavige voorwaarden vervatte afstandsverklaring en aansprakelijkheidsbeperkingen
en voor zover u recht heeft op de bescherming van garanties voor consumenten
overeenkomstig deel 3-2 van de Australische consumentenwet in sectie 2 van de Wet op
mededinging en consumenten van 2010 (Cth) worden deze garanties voor consumenten
door geen enkele bepaling in hoofdstuk 9(A) of een ander hoofdstuk van de onderhavige
voorwaarden ongeldig gemaakt, gewijzigd of anderszins beperkt.

2. Nieuw-Zeeland. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de volgens de onderhavige
voorwaarden verstrekte diensten aankoopt voor zakelijke doeleinden en dat
dienovereenkomstig de bepalingen van de Wet op garanties voor consumenten van 1993
(Nieuw-Zeeland) niet van toepassing zijn op zodanige verstrekking.

10. Rechtskeuze en jurisdictie

De onderhavige voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het materiële recht
van de staat Illinois, V.S. De overeenkomstige rechtbanken in Rock Island County, Illinois 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. IN
GEVAL VAN EEN DOOR ÉÉN VAN DE PARTIJEN INGESTELDE VORDERING GAAT U ERMEE
AKKOORD DAT DE STAATS- EN FEDERALE RECHTBANKEN IN ROCK ISLAND COUNTY, ILLINOIS
PERSOONLIJKE EN NIET-EXCLUSIEVE JURISDICTIE HEBBEN EN U DOET AFSTAND VAN ALLE
RECHTEN OM IN DIE RECHTBANKEN OP WELKE GROND DAN OOK BEZWAAR AAN TE TEKENEN
TEGEN DE PLAATS VAN RECHTSHANDELING.

11. 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 volgens de aanwijzingen hier.

B. Wij behouden 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. Wij kunnen ook uw
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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.

C. In geval van beëindiging, hetzij door u of door ons, blijven hoofdstuk 1, 5, 6, 8 – 12 van de
onderhavige voorwaarden volledig van kracht, met inbegrip van ons recht om uw inhoud te
gebruiken overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5.

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

12. Algemene voorwaarden
A. Tenzij anders bepaald in hoofdstuk 5(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 4(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.


