End-User License Agreement (EULA) van Game voor Grants
Deze End-User License Agreement ( "EULA") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en
spel voor Grants
Deze EULA overeenkomst van toepassing op uw aankoop en het gebruik van onze game voor
Grants software ( "Software") rechtstreeks uit het spel voor Grants of indirect via een spel voor
Grants geautoriseerde reseller of distributeur (een "Reseller").
Lees deze EULA overeenkomst voor de voltooiing van de installatie en het gebruik van het spel
voor Grants software. Het zorgt voor een licentie om het spel te gebruiken voor Grants software
en bevat informatie over de garantie en aansprakelijkheid disclaimers.
Als u zich inschrijft voor een gratis proefversie van het spel voor Grants software, zal deze
EULA overeenkomst ook van toepassing op dat proces. Door te klikken op "accepteren" of het
installeren en / of het gebruik van het spel voor Grants software, bevestigt u uw aanvaarding van
de Software en akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA overeenkomst.
Als u het aangaan van deze EULA overeenkomst namens een vennootschap of andere
rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid om een dergelijke onderneming en haar filialen
aan deze voorwaarden te binden. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt of als u niet
akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze EULA overeenkomst, niet te
installeren of gebruik maken van de software, en je moet deze EULA akkoord niet aanvaarden.
Deze EULA overeenkomst is alleen van toepassing op de door het spel wordt geleverd voor meer
Grants hierbij ongeacht of andere software wordt aangeduid of hierin beschreven Software. De
bepalingen zijn tevens van toepassing op elke game voor Grants updates, supplementen, op
internet gebaseerde diensten, en ondersteunende diensten voor de Software, tenzij andere
voorwaarden zijn meegeleverd die posten in de levering. Als dat zo is, zijn die voorwaarden van
toepassing zijn.

Licentieverlening
Game Voor subsidies verleent u hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve
licentie om het spel voor Grants software op uw apparaten in overeenstemming met de
voorwaarden van deze EULA overeenkomst.
Het is toegestaan om het spel voor Grants software (bijvoorbeeld een pc, laptop, mobiel of tablet)
onder controle te laden. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van uw apparaat voldoet
aan de minimumvoorschriften van het spel voor Grants software.
U bent niet toegestaan om:
Bewerken, veranderen, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins te wijzigen het
geheel of een deel van de Software, en evenmin dat het geheel of een deel van de
software te combineren met of worden opgenomen in andere software, noch
decompileren, demonteren of reverse engineering software of poging om zulke
dingen te doen

Reproduceren, kopiëren, verspreiden, door te verkopen of op andere wijze de
software te gebruiken voor commerciële doeleinden
Toestaan dat een derde partij om de software te gebruiken voor rekening van of ten
voordele van een derde partij
Gebruik de Software op een wijze die alle van toepassing zijnde lokale,
nationale of internationale wetgeving schendt
gebruik maken van de software voor een doel dat spel voor Grants beschouwt is
een schending van deze EULA overeenkomst

Intellectuele Eigendom en eigendom
Game voor subsidies wordt te allen tijde eigenaar blijven van de Software, zoals oorspronkelijk
gedownload door u en alle volgende downloads van de Software door u. De Software (en de
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook in de software,
met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan gemaakt) zijn en blijven eigendom van Game
voor Grants blijven.
Game Voor Grants behoudt zich het recht voor om licenties te verlenen tot de Software aan
derden te gebruiken.

Beëindiging
Deze EULA overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst gebruik van de
Software en blijven totdat deze wordt beëindigd. U kunt het te allen tijde beëindigen na
schriftelijke kennisgeving aan spel voor Grants.
Het zal ook onmiddellijk beëindigd als u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze EULA
overeenkomst. Bij een dergelijke beëindiging zal de bij deze EULA overeenkomst verleende
licenties onmiddellijk te beëindigen en gaat u akkoord met alle toegang tot en gebruik van de
Software te stoppen. De bepalingen die door hun aard voort te zetten en te overleven zal na
beëindiging van deze EULA overeenkomst overleven.

Toepasselijk recht
Deze EULA overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze EULA
overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van
ons.

