
Algemene voorwaarden Samsung Business Store 

Het gebruik van deze Samsung Business Store betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande 

voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u het gebruik van de website 

onmiddellijk te staken. 

1. Gebruiksvoorwaarden 

 

1.1. De onderstaande voorwaarden (de "Voorwaarden") uitgegeven door Samsung Electronics 

Benelux B.V. ("Samsung" ) regelen uw gebruik van de Samsung Business Store (de "Site") en 

vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Samsung en haar Klant, zijnde het bedrijf 

of de rechtspersoon waarvan u de gegevens als onze Klant heeft opgegeven. "U" betekent in de 

Voorwaarden de privépersoon die gemachtigd is om de Klant te vertegenwoordigen. 

1.2. Door de Site te gebruiken, garandeert u dat u over de nodige volmachten beschikt om namens 

de Klant die u vertegenwoordigt ten opzichte van Samsung op te treden en om namens de 

Klant rechten en verplichtingen op u te nemen. U garandeert tevens dat u Samsung zult 

vrijwaren van elke aansprakelijkheid met betrekking tot schade die kan voortvloeien uit de 

annulering of beëindiging van de via de Site uitgevoerde transacties. 

1.3. De Voorwaarden regelen het gebruik van de site door de Klant, maar binden ook de 

privépersoon die de Site namens de Klant gebruikt. Indien u namens de Klant een 

overeenkomst met Samsung bent aangegaan, bent u aan de overeenkomst gebonden indien de 

Klant met succes kan aanvoeren dat u niet bevoegd was om de Klant te vertegenwoordigen. 

1.4. U zult deze Site niet gebruiken voor enig ander doel dan het doel dat door Samsung krachtens 

deze Voorwaarden is toegestaan. U stemt ermee in het gebruik van de Site te staken als u niet 

langer gemachtigd bent om de Klant te vertegenwoordigen of als uw gebruik van deze Site 

onnodig wordt door een verandering van uw functie of om een andere reden. Zowel de Klant 

als u worden aansprakelijk gesteld voor schending van de Voorwaarden. 

1.5. De Klant moet ten minste één persoon aanwijzen en machtigen als beheerder ("Admin") die de 

account van de Klant op de Site kan vertegenwoordigen en beheren. Indien u een Admin bent, 

garandeert en verklaart u door het indienen van een registratie voor de Site dat u naar behoren 

gemachtigd bent om als Admin te fungeren. Mochten er wijzigingen optreden in de Admin 

stemt de Klant ermee in Samsung onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van deze 

wijzigingen en van de informatie betreffende de nieuwe Admin. De Klant zal Samsung ook in 

kennis stellen van alle andere wijzigingen met betrekking tot de account, zoals 

adreswijzigingen. 

1.6. Met het op de Site te klikken op de betreffende knop of het plaatsen van een vinkje in het 

betreffende vakje om deze Voorwaarden te accepteren of door het gebruik van de Site ermee 

in te stemmen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat: 

(a) u tevens de noodzakelijke bevoegdheid hebt om de Klant aan deze Voorwaarden te binden; 

en 

(b) de Klant deze Voorwaarden en uw aanvaarding ervan heeft erkend. 

1.7. Als u niet akkoord gaat met een van de genoemde voorwaarden, dient u de Site of informatie 

op de Site niet te bezoeken of anderszins te gebruiken. 

1.8. Samsung kan de Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. U kunt de meest 

recente versie van de Voorwaarden bekijken door te klikken op de link "Voorwaarden" van de 



Site of op https://www.samsung.com/nl/business/info/legal/. Als u deze Site blijft gebruiken 

nadat er wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht, geeft u aan dat u en De Klant de 

nieuwe voorwaarden aanvaarden. U dient het gebruik van de Site te staken indien u en/of De 

Klant niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden. U en De Klant zijn verantwoordelijk voor 

het regelmatig controleren van deze Voorwaarden op eventuele wijzigingen. 

1.9. Samsung kan producten (zoals hardware of software), diensten (zoals onderhoud of reparatie 

van hardware of softwareonderhoud, installatie of training) of toegang tot de Site leveren 

onder de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en De Klant en Samsung 

(een "Andere Overeenkomst"). De verplichtingen van Samsung met betrekking tot een product, 

dienst of toegang die zij aan u en De Klant beschikbaar stelt onder een Andere Overeenkomst, 

worden uitsluitend beheerst door de Andere Overeenkomst waaronder dat product of die 

dienst wordt geleverd en deze Voorwaarden worden niet geacht of geïnterpreteerd als 

wijziging van de voorwaarden van dergelijke Andere Overeenkomsten. 

 

2. Registratie 

 

2.1. Admin en de Klant moeten zich registreren op deze Site om in aanmerking te komen voor het 

gebruik van de Site. Als u alleen door deze Site wilt bladeren, is registratie optioneel, maar kunt 

u slechts beperkte functies gebruiken. 

2.2. Na registratie behoudt Samsung zich het recht voor om de toegang tot de Site, of tot enige of 

alle diensten die via het Portaal worden geleverd, te allen tijde en zonder voorafgaande 

kennisgeving te onderbreken. Bovendien garandeert Samsung niet de betrouwbaarheid, 

beschikbaarheid of continuïteit van de Site of de diensten daarop; de gebruiker gebruikt deze 

dus op eigen risico. Niets van het voorgaande geeft de gebruiker recht op enige compensatie. 

2.3. Tijdens de registratie wordt u verzocht bepaalde registratiegegevens of andere informatie te 

verstrekken, waaronder contactgegevens en gegevens van de Klant, zoals de bedrijfsnaam, 

adres en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, en daarnaast een e-mailadres 

dat als Site-gebruikers-ID en wachtwoord wordt gebruikt. Samsung behoudt zich het recht voor 

een gebruikers-ID te weigeren of te verwijderen. 

(a) Bepaalde delen van de Site zijn met een wachtwoord voorbehouden aan bevoegde 

gebruikers ("Beperkte gebieden"). Als u een geautoriseerde gebruiker van de Beperkte 

gebieden bent, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de 

vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens en dat u Samsung onmiddellijk op 

de hoogte stelt als uw wachtwoord verloren gaat, wordt gestolen, aan een niet-geautoriseerde 

derde partij wordt bekendgemaakt of anderszins in gevaar wordt gebracht. 

(b) U stemt ermee in dat u en De Klant volledig verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die 

onder uw account plaatsvinden. U en De Klant komen overeen Samsung onmiddellijk in kennis 

te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw en/of de account van de Klant of enige andere 

inbreuk op de beveiliging daarvan die u bekend is. 

(c) Alle transacties die worden uitgevoerd met de aan u verstrekte toegangssleutel zijn volledig 

bindend voor de Klant. 

2.4 U bevestigt dat: 

(a) de door u op de Site verstrekte informatie waarheidsgetrouw, accuraat en actueel is; 

(b) u alleen professioneel gebruik zult maken van de Site; u zult de Site alleen gebruiken in de 



hoedanigheid van een bedrijf of andere rechtspersoon; gebruik van de Site als consument is 

niet toegestaan; 

(c) u zult de producten en/of diensten van Samsung alleen voor de Klant bestellen en 

gebruiken, om door de Klant te worden gebruikt, in de normale professionele bedrijfsvoering 

van de Klant; 

(d) het is niet toegestaan om de Samsung producten en/of diensten te bestellen met de 

bedoeling om deze producten en/of diensten door te verkopen; 

(e) het is toegestaan om producten te bestellen voor dubbele doeleinden, hoewel u 

garandeert dat het hoofddoel professioneel gebruik is. 

2.5 U moet aan het einde van elke sessie uitloggen van uw account. U moet bijzonder voorzichtig 

zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen 

uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of vastleggen. Samsung 

heeft het absolute recht om een gebruikersnaam of wachtwoord te allen tijde en om welke 

reden dan ook onbruikbaar te maken, ook als Samsung naar eigen goeddunken van mening is 

dat u een bepaling van deze Voorwaarden niet hebt nageleefd. 

2.6 U erkent dat als u een derde partij toegang geeft tot uw accountgegevens of anderszins 

dergelijke toegang mogelijk maakt of toestaat (door bewust handelen, nalaten of door 

nalatigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het creëren van een zwak of gemakkelijk 

te achterhalen wachtwoord) buiten de schuld van Samsung (gezamenlijk niet-geautoriseerde 

toegang genoemd), de derde partij met dergelijke niet-geautoriseerde toegang in staat kan zijn 

om uw locatie op afstand te volgen of te lokaliseren, en in staat kan zijn om toegang te krijgen 

tot informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijke en financiële informatie) 

die is opgeslagen op of waartoe toegang is verkregen met behulp van uw apparaat of om uw 

apparaat te vergrendelen of te wissen. U gaat ermee akkoord dat Samsung in dergelijke 

gevallen niet aansprakelijk is voor gevolgen of schade op basis van dergelijke toegang door 

derden. 

2.7 U erkent dat software, kernel of service van derden die u installeert of laat installeren of 

gebruiken (bewust of onbewust) op uw apparaat en die niet door Samsung zijn goedgekeurd, 

toegang kunnen krijgen tot uw accountgegevens en u gaat ermee akkoord dat Samsung niet 

aansprakelijk is jegens u en De Klant en Samsung ontslaat van elke aansprakelijkheid voor 

dergelijke toegang of dergelijk gebruik. 

2.8 U gaat ermee akkoord dat u op verschillende manieren informatie over de Site ontvangt, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot e-mails of telefoongesprekken. Samsung kan ook contact 

met u en/of De Klant opnemen om verschillende al of niet gepersonaliseerde 

marketinginformatie te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Samsung-

promoties, aanbiedingen en nieuws met betrekking tot de Site. U kunt zich afmelden voor de 

marketingcommunicatie door de optie in dergelijke e-mails te selecteren. Door u op de Site te 

registreren, erkennen en machtigen u en De Klant dat Samsung u informatie en die van de 

klant mag gebruiken en dat alle informatie door Samsung kan worden gebruikt en 

overgedragen tussen Samsung-servers en/of aan derden voor dergelijke marketingactiviteiten. 

Deze clausule heeft voorrang indien zich abonnementsconflicten voordoen. 

 

 



3 Privacybeleid 

 

3.1 Uw gebruik van deze Site betekent dat u en de Klant blijvend instemmen met het Privacybeleid 

van Samsung, dat te allen tijde beschikbaar is via de link "Privacy" op de Site of op 

https://www.samsung.com/nl/info/privacy. 

3.2 Persoonlijke gegevens die u aan Samsung verstrekt, en alle informatie over uw gebruik van de 

Site die Samsung verkrijgt, vallen onder het Privacybeleid op deze Site. 

 

4 Gebruik van Samsung Materialen 

 

4.1 Alle informatie, documenten, producten en diensten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, 

stuurprogramma's, technische handleidingen en afbeeldingen ("Samsung-materialen") die op 

de Site worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd of voorzien van een handelsmerk 

en zijn eigendom van Samsung en/of haar gerelateerde rechtspersonen. Elk ongeoorloofd 

gebruik van enig materiaal op de Site kan in strijd zijn met relevante wet- en regelgeving, met 

inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, merkrecht, octrooi, bedrijfsgeheim, andere 

intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, wettelijke of morele rechten van derden, of 

communicatiewetgeving. 

4.2 Deze Site en de inhoud ervan zijn uitsluitend bestemd voor uw eigen niet-commercieel gebruik 

en dat van De Klant. Geen enkel ander gebruik van de informatie is toegestaan. Tenzij anders 

vermeld, mag niets dat hierin wordt vermeld, worden opgevat als het verlenen van enige 

licentie of rechten op enig in 4.1 genoemd recht van Samsung of derden. 

4.3 Tenzij Samsung schriftelijk toestemming heeft verleend, komen u en De Klant overeen dat het 

u en De Klant niet is toegestaan om: 

(a) de Samsung-materialen te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te 

publiceren, te herdrukken, uit te zenden, te verspreiden of anderszins bekend te maken aan 

wie dan ook, met inbegrip van anderen in uw bedrijf of organisatie; 

(b) inhoud van de Site op websites van derden te plaatsen; of 

(c) de Samsung-materialen wijzigen, bewerken, veranderen of verbeteren zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung. 

4.4 Deze beperkte licentie eindigt automatisch, zonder kennisgeving aan u en/of De Klant, indien u 

en/of De Klant een van deze Voorwaarden schendt of bij beëindiging van deze Voorwaarden 

door Samsung overeenkomstig artikel 14. Bij beëindiging van deze Voorwaarden stemmen u 

en/of De Klant ermee in om afgedrukte of gedownloade Samsung-materialen onmiddellijk te 

retourneren of te vernietigen. 

4.5 U en de Klant stemmen ermee in om delen van de Site of inhoud van derden op de Site niet op 

een andere server of internetapparaat te "framen" of te "spiegelen" zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Samsung of haar licentiegevers. De Site kan worden gekoppeld 

aan andere sites, inhoud en bronnen op het internet die niet onder controle staan van of 

onderhouden worden door Samsung en die door derden worden geleverd ("Inhoud van 

derden"). U en de Klant erkennen en gaan ermee akkoord dat Samsung niet verantwoordelijk 

is voor de beschikbaarheid van Inhoud van derden, en geen advertenties, producten of andere 

materialen op of beschikbaar via Inhoud van derden onderschrijft. Als u deze links gebruikt, 

verlaat u de Site. Toegang tot een andere aan deze Site gekoppelde internetsite is op eigen 



risico en Samsung is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van 

informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites. Samsung is niet 

verantwoordelijk voor het onderzoeken van, en Samsung staat niet in voor, het aanbod van 

deze bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. Wanneer u de Site verlaat, dient u 

de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van de privacy- en 

gegevensverzamelingspraktijken, van die website van derden zorgvuldig door te nemen. U en 

De Klant erkennen dat Samsung u deze links uitsluitend voor uw gemak aanbiedt. U en De 

Klant stemmen er verder mee in dat Samsung niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de 

inhoud van dergelijke sites. 

4.6 Samsung respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening 

bent dat een van de op deze Site beschikbare Samsung Materialen inbreuk maakt op uw 

auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van 

bedrijfsgeheimen of geheimhoudingsverplichtingen, stemt u ermee in ons zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in kennis te stellen van een mogelijke inbreuk met relevante bewijzen. 

 

5 Disclaimers 

 

5.1 U en De Klant erkennen dat de Site onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten 

die de kwaliteit van de Samsung Materialen en de inhoud van derden kunnen beïnvloeden. 

Daarom mogen u en De Klant niet vertrouwen op de Samsung Materialen die op de Site 

worden aangeboden, tenzij Samsung schriftelijk anderszins bericht. 

5.2 De Site (inclusief toegang tot de Site) en de Samsung Materialen worden door Samsung 

verstrekt op een "as is" basis. Samsung wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan 

ook af, zowel expliciet als impliciet, met betrekking tot of in verband met de Site en het 

Samsung Materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete of wettelijke garanties 

van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, titel, beschikbaarheid 

van toegang en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. 

5.3 U en de Klant erkennen dat, voor zover door Samsung anders wordt vermeld, alle inhoud van 

derden op de Site niet geheel of gedeeltelijk door Samsung is geverifieerd of goedgekeurd en 

dat Samsung niet instaat voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de Samsung 

Materialen of de inhoud van derden. 

 

6 Inzendingen en uw materialen 

 

6.1 Samsung kan u de mogelijkheid bieden om opmerkingen over de Site en de producten en 

diensten van Samsung te plaatsen en kan u ook verzoeken om dergelijke feedback te geven. 

Indien dat het geval is, geldt het volgende. 

6.2 Uw materialen 

(a) Van tijd tot tijd kunt u inhoud, feedback, tekst, gegevens (met inbegrip van inzendingen en 

ander materiaal of informatie) uploaden naar of verstrekken via de Site ("Uw Materialen"). 

Door het indienen, uploaden of verstrekken van Uw Materialen aan Samsung via de Site, 

verklaart en garandeert u en De Klant dat: 

(i) u alle rechten op Uw Materialen bezit en Uw Materialen nauwkeurig en actueel zijn, en dat 

u en/of De Klant alle noodzakelijke rechten hebben verkregen en hebben voldaan aan alle 



noodzakelijke procedures (met inbegrip van maar niet beperkt tot met betrekking tot 

intellectuele-eigendomsrechten en eventuele vergunningen, toestemmingen of 

kennisgevingen die vereist zijn krachtens toepasselijke privacywetgeving) om: 

(A) uw Materialen naar de Site te uploaden of anderszins uw Materialen via de Site aan 

Samsung te verstrekken; 

(B) Samsung de licentie te verlenen om Uw Materialen te gebruiken op grond van artikel 

6.2(b); en 

(ii) het gebruik van Uw Materialen door Samsung, haar gerelateerde rechtspersonen en hun 

personeel geen inbreuk maakt op het auteursrecht, merkrecht, octrooi, bedrijfsgeheim of 

andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere wettelijke of morele rechten 

van derden. Indien u en/of de Klant vernemen dat een van Uw Materialen mogelijk inbreuk 

maakt op de rechten van derden, zult u Samsung hiervan onmiddellijk in kennis stellen; 

(iii) u hebt betaald en zult alle licentiekosten, vrijgavekosten en andere financiële 

verplichtingen, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik of de commerciële 

exploitatie van Uw Materialen, volledig betalen; 

(iv) u ermee instemt afstand te doen van alle "morele rechten" die u mogelijk hebt op Uw 

materiaal; en 

(v) Uw materiaal bevat geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, adware of andere 

potentieel schadelijke programma's of bestanden. 

(b) Door Uw Materialen naar de Site te uploaden, verlenen u en De Klant aan Samsung, haar 

verbonden ondernemingen en hun personeel een onherroepelijke, niet-exclusieve, 

wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, eeuwigdurende, sublicentieerbare 

licentie om Uw Materialen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen, aan 

te passen, te reproduceren, door te geven, te vertalen, uit te voeren en weer te geven, in welk 

formaat dan ook, voor zover Samsung en/of haar verbonden ondernemingen dit nodig hebben 

in verband met hun bedrijfsvoering. 

(c) U en de Klant komen overeen dat Samsung niet aansprakelijk is voor inhoud die door 

anderen wordt geleverd. Samsung is niet verplicht om inhoud die door haar gebruikers wordt 

aangeleverd of geplaatst te screenen, maar Samsung heeft het recht om het plaatsen van 

ingediende inhoud te weigeren of te bewerken. Samsung behoudt zich, naar eigen 

goeddunken, het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook inhoud te 

verwijderen. 

 

7 Vertrouwelijke informatie 

 

7.1 Vertrouwelijkheid 

(a) Alle informatie met betrekking tot deze Voorwaarden die onder verwijzing hiernaar wordt 

verstrekt, wordt door u en De Klant vertrouwelijk gehouden voor een periode van drie (3) jaar. 

Daarnaast komen u en De Klant overeen om alle zakelijke, financiële, contractuele, marketing- 

en/of technische informatie van Samsung, in welke vorm dan ook, die vertrouwelijk of 

bedrijfseigen van aard is of waarvan u en/of De Klant reden hebben om aan te nemen dat deze 

als zodanig behandeld dient te worden ("Vertrouwelijke Informatie"), vertrouwelijk te houden 

en te beschermen. De Vertrouwelijke Informatie omvat ook, zonder beperking, informatie met 

betrekking tot Samsung's productplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, 



zakelijke mogelijkheden, ontwikkeling, knowhow, financiële gegevens, processen, 

bedrijfsgeheimen, beleid, kortingen en procedures, bedrijfsplannen, marketingplannen of -

analyses, prijzen, klantgegevens en onderzoeken, alle informatie die door Samsung ingevolge 

deze Voorwaarden wordt verstrekt, het bestaan en de voorwaarden van deze Voorwaarden, 

en alle deliverables, informatie, documenten en materialen die zijn ontwikkeld in verband met 

de uitvoering van de verplichtingen van u en/of De Klant uit hoofde van deze Voorwaarden, 

hetgeen zonder beperking alle auteursrechtelijke en/of octrooieerbare werken omvat in welke 

vorm dergelijke informatie ook wordt belichaamd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

mondelinge, visuele, schriftelijke of machineleesbare vorm). 

(b) U en de Klant zullen: 

(i) de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie beschermen, waarborgen en 

handhaven; de Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken of laten bekendmaken aan een 

andere partij, behalve als en voor zover dit noodzakelijk is voor de bevordering van deze 

Voorwaarden en de doeleinden hieronder op de hierin voorgeschreven wijze; 

(ii) de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, bekendmaken, reproduceren of vervreemden 

voor enig ander doel dan het uitvoeren van uw en/of de verplichtingen van de Klant uit hoofde 

van deze Voorwaarden voor Samsung, waarbij de Vertrouwelijke Informatie strikt 

vertrouwelijk en in vertrouwen wordt gehouden en bewaard, uitsluitend ten behoeve van 

Samsung; 

(iii) de Vertrouwelijke Informatie van Samsung uitsluitend gebruiken voor het vervullen van uw 

en/of De Klant verplichtingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden; 

(iv) niet bekendmaken aan andere partijen dan de werknemers en contractanten van De Klant 

die hiervan op de hoogte moeten zijn voor de in deze Voorwaarden uiteengezette doeleinden; 

op voorwaarde dat (1) deze werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen 

en contractanten de Vertrouwelijke Informatie alleen in dezelfde mate mogen gebruiken als u 

en/of De Klant; en (2) u en De Klant garanderen dat deze bedrijven en personen zich aan de 

Voorwaarden zullen houden en daaraan gebonden zullen zijn; 

(v) alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de toegang tot de Vertrouwelijke 

Informatie te beperken, waarbij in elk geval ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid 

wordt betracht als de Klant betracht ten aanzien van zijn eigen vertrouwelijke informatie, maar 

in geen geval minder dan de mate van zorgvuldigheid die anderszins in deze Voorwaarden 

wordt voorgeschreven; en 

(vi) alle Vertrouwelijke Informatie na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden aan 

Samsung retourneren. 

(c) U en De Klant erkennen en komen overeen dat ongeoorloofde bekendmaking, gebruik of 

misbruik van de Vertrouwelijke Informatie in strijd met deze Voorwaarden Samsung 

onherstelbare schade zou toebrengen waarvoor geen adequate rechtsmiddelen bestaan. 

Dienovereenkomstig, en niettegenstaande het tegendeel, komen u en De Klant overeen dat 

Samsung het recht heeft om een voorlopige voorziening en specifieke nakoming te verkrijgen, 

naast, en zonder afbreuk te doen aan, andere rechtsmiddelen die haar wettelijk of billijk ter 

beschikking staan, met inbegrip van beëindiging van deze Voorwaarden, zoals zij passend acht. 

(d) Verder stemmen u en De Klant ermee in Samsung te vrijwaren van alle verliezen, schade, 

vorderingen en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van 

advocaten en getuigen, die Samsung lijdt of heeft geleden als gevolg van de openbaarmaking 



door u en/of De Klant van de Vertrouwelijke Informatie of het niet beschermen en 

vertrouwelijk houden daarvan. 

(e) U en De Klant komen overeen en garanderen dat u en De Klant geen vertrouwelijke 

informatie of bedrijfsgeheimen van derden aan Samsung bekend zullen maken en geen 

informatie zullen doorgeven in strijd met een geheimhoudingsovereenkomst met een 

dergelijke partij. Het staat Samsung vrij om alle door u en/of De Klant bekendgemaakte 

informatie te gebruiken zonder enige aansprakelijkheid. U en De Klant zijn aansprakelijk voor 

elk verzuim van de personen aan wie u en/of De Klant toegang verschaffen tot Vertrouwelijke 

Informatie om zich aan de bepalingen van deze Voorwaarden te houden, alsof dit verzuim het 

handelen of nalaten van u en/of De Klant was. 

(f) U en De Klant komen verder overeen dat u en/of De Klant (1) elk van de personen aan wie u 

en/of De Klant toegang tot Vertrouwelijke Informatie verschaft, ervan op de hoogte stelt dat 

het deze personen ten strengste verboden is de Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, 

daarvan te profiteren, te publiceren, openbaar te maken of anderen toe te staan deze ten 

eigen voordele of ten nadele van Samsung te gebruiken; en (2) van elk van deze personen 

verlangt dat zij passende overeenkomsten sluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

geheimhoudings- en niet-openbaarmakingsovereenkomsten, om ervoor te zorgen dat aan de 

verplichtingen van u en/of De Klant jegens Samsung uit hoofde van deze Overeenkomst wordt 

voldaan. 

(g) Indien u en/of De Klant wettelijk verplicht zijn Vertrouwelijke Informatie vrij te geven als 

reactie op een geldig bevel van een rechtbank of overheidsinstantie, zult u en/of De Klant 

Samsung daarvan onmiddellijk vooraf schriftelijk in kennis stellen en Samsung helpen bij het 

treffen van maatregelen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te 

handhaven, waaronder het helpen verkrijgen van een bevel tot bescherming van de 

Vertrouwelijke Informatie tegen openbaarmaking of andere maatregelen die Samsung 

verstandig en/of noodzakelijk acht om de vertrouwelijkheid van dergelijke Vertrouwelijke 

Informatie te handhaven of de openbaarmaking daarvan tot een minimum te beperken. 

(h) De geheimhoudingsplicht van U en de Klant blijft onverminderd van kracht na afloop en/of 

beëindiging van deze Voorwaarden en blijft van kracht na vroegtijdige beëindiging, annulering, 

afwijzing of ontbinding van de Voorwaarden en alle werkopdrachten of andere soortgelijke 

overeenkomsten die in het kader hiervan zijn afgegeven. 

7.2 Uitzonderingen 

De verplichting tot geheimhouding en beperking tegen openbaarmaking is niet van toepassing 

op Vertrouwelijke Informatie waarvan u en/of De Klant aan de hand van schriftelijke stukken 

kan aantonen dat deze: 

(a) openbaar was op het moment van openbaarmaking ervan aan de Klant; 

(b) in het publieke domein kwam door geen enkele handeling of nalatigheid van u of de Klant; 

en 

(c) op het moment van openbaarmaking bekend was bij De Klant zonder enige verplichting tot 

geheimhouding. 

 

8 Vrijwaring 

 

U en De Klant komen overeen Samsung en Samsung Electronics Co. Ltd. ("Samsung 



Gevrijwaarde Partijen") van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, 

boetes, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor 

advocaten) die dergelijke Samsung Gevrijwaarde Partijen kunnen oplopen als gevolg van, in 

verband met of voortvloeiend uit de schending van deze Voorwaarden door u en/of De Klant 

(of iemand die uw account gebruikt). Samsung behoudt zich het recht voor om de exclusieve 

verdediging en controle van een zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u 

en De Klant op zich te nemen, en in een dergelijk geval stemmen u en De Klant ermee in om 

mee te werken aan de verdediging van Samsung tegen een dergelijke claim. Niettegenstaande 

het voorgaande blijft deze clausule van kracht na afloop of beëindiging van de Voorwaarden, 

ongeacht de reden daarvoor. 

 

9 Rechtskeuze 

 

Op uw toegang tot deze Site is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de 

bepalingen van conflictenrecht die de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied 

kunnen voorschrijven. Alle informatie op de Site is onderworpen aan de Nederlandse 

wetgeving en/of andere toepasselijke wetten, voorschriften en regels. 

 

10 Forum 

 

Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze 

Voorwaarden (met inbegrip van het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan) zullen 

worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam in Nederland. 

 

11 Scheidbaarheid en integratie 

 

Deze Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, beleidsregels, regels en richtlijnen die op 

deze Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u, De Klant en Samsung en 

vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Als een deel van de 

Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling zoveel mogelijk 

afgedwongen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke 

bedoelingen van de Partijen weer te geven, en blijven de overige delen volledig van kracht. 

 

12 Cookies 

 

Een cookie is een klein stukje data dat een website naar uw browser stuurt wanneer u deze 

bezoekt. Een cookie binnen de Site wordt gebruikt om u op te sporen en door te sturen naar 

de lokale pagina van de Site die u het laatst hebt bezocht, en om uw gebruikerservaring binnen 

de Site te verbeteren door de gebruiker te tonen ID die u tijdens de laatste aanmelding hebt 

ingevoerd. Samsung deelt deze informatie niet met derden en gebruikt deze informatie niet 

om gegevens over elke gebruiker te verzamelen. 

 

13 Beperking van aansprakelijkheid 

 



Voor zover wettelijk toegestaan sluit Samsung alle aansprakelijkheid uit (op grond van de wet, 

contract, onrechtmatige daad of anderszins), voortvloeiend uit of in verband met door u en/of 

de Klant geleden verliezen in verband met deze Voorwaarden (met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, het gebruik van de Site door u en/of de Klant). Dergelijke uitgesloten verliezen 

omvatten, zonder beperking, gevolgschade (zijnde winstderving, verlies van besparingen, 

inkomstenderving, verlies van kansen of enig ander verlies dat niet op natuurlijke wijze en niet 

volgens de gebruikelijke gang van zaken voortvloeit uit de desbetreffende inbreuk of 

handelingen of nalatigheden) in verband met de uitvoering van de verplichtingen van u en/of 

de Klant uit hoofde van deze overeenkomst (hetzij op grond van de wet, contract of 

onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, of anderszins). 

 

Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Samsung voor fraude, of voor 

persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van Samsung. 

 

14 Beëindiging 

 

14.1 Met uitzondering van de Overige Overeenkomsten kan Samsung deze Voorwaarden en het 

recht van u en/of De Klant op toegang tot de Site naar eigen en uitsluitend goeddunken 

beëindigen door u en/of De Klant op elk moment schriftelijk op de hoogte te stellen. Verder 

kan Samsung, om commercieel redelijke redenen, uw toegang tot uw account voor de Site 

opschorten of uitschakelen, in welk geval u mogelijk geen toegang krijgt tot de Site, uw 

accountgegevens en bestanden of andere inhoud die zich in uw account bevinden. Samsung is 

niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de Site of een deel ervan op enig moment of 

voor enige periode niet beschikbaar is. 

14.2 Als u en/of De Klant deze Voorwaarden schenden, behoudt Samsung zich het recht voor om 

deze Voorwaarden en de toegang van u en/of De Klant tot de Site naar eigen en exclusief 

inzicht onmiddellijk te beëindigen, in welk geval Samsung u en/of De Klant zo snel mogelijk van 

deze beëindiging op de hoogte zal stellen. 

14.3 Samsung kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, een account waarop gedurende een 

periode van één (1) jaar niet is ingelogd, aanmerken als een slapende account of accounts die 

gedurende langere tijd inactief zijn, beëindigen. 

 

15 Handelsmerken 

 

De merken, logo's en aanduidingen die op deze Site worden weergegeven ("Merken") zijn 

eigendom van Samsung of andere derden. Tenzij hierin anders is bepaald, mogen u en de Klant 

(of iemand die uw account gebruikt) deze Merken niet gebruiken zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Samsung of de derde partij die de Merken bezit. 

 

16 Algemeen 

 

16.1 U en De Klant stemmen ermee in dat Samsung of derden te allen tijde zonder voorafgaande 

kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen in de Samsung Materialen en de Site kunnen 

aanbrengen. 



16.2 Indien Samsung op enig onderdeel van deze Voorwaarden geen of te laat een beroep doet, 

betekent dit niet dat Samsung afstand doet van dit recht of deze bepaling, tenzij Samsung dit 

schriftelijk erkent en er schriftelijk mee instemt. Het gebruik van de Site door u en/of de Klant 

kan onderworpen zijn aan aanvullende disclaimers en voorbehouden die op de Site kunnen 

voorkomen. 

16.3 Elke Partij handelt in de hoedanigheid van onafhankelijke contractant. Deze Voorwaarden 

vormen geen partnerschap, trust, agentschap, joint venture of arbeidsverhouding tussen de 

Partijen. Geen van de Partijen heeft de bevoegdheid om namens de andere Partij te handelen, 

contracten te sluiten of verplichtingen of verantwoordelijkheden aan te gaan, behalve zoals 

bepaald in deze Voorwaarden of krachtens een naar behoren uitgevoerde volmacht. 

16.4 Elk bedrijf binnen de Samsung bedrijvengroep is een onafhankelijke juridische entiteit. Geen 

enkel bedrijf binnen de Samsung bedrijvengroep is wettelijk aansprakelijk voor een ander 

bedrijf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dergelijke aansprakelijkheden over 

te nemen. Deze Site schept geen relatie tussen de bedrijven, zodat u en/of De Klant ervan uit 

kunnen gaan dat zij gezamenlijk of hoofdelijk namens een ander kunnen worden gedagvaard. 

16.5 U en De Klant erkennen en gaan ermee akkoord dat een vertaling van de Engelstalige versie 

van de Voorwaarden die door Samsung aan u en De Klant wordt verstrekt, slechts voor het 

gemak wordt verstrekt, en dat de Nederlandse versie van de Voorwaarden voorrang heeft op 

de vertaling in geval van tegenstrijdigheid daartussen. 

16.6 U en De Klant mogen de Voorwaarden die persoonlijk aan u en De Klant zijn, of de rechten of 

verplichtingen van u en/of De Klant die daaruit voortvloeien, niet zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Samsung overdragen, toewijzen, overdragen (contractueel of 

van rechtswege), in rekening brengen of anderszins van de hand doen. Elke overdracht in strijd 

met de Voorwaarden heeft geen kracht of effect. 

16.7 Niettegenstaande iets anders in het voorgaande blijven de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 

en 15 ook na beëindiging of afloop van uw gebruik van de Site van kracht. 


