LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Lees deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (deze "EULA") zorgvuldig door voordat u de software installeert of
gebruikt waar deze EULA betrekking op heeft (de "Software"), met inbegrip van maar niet beperkt tot Info Input Express,
Capture Pro, Info Input Solution (zowel de transactionele versie als de batchversie), Alaris Asset Management, Alaris Smart
Touch-software en andere software die aan u wordt geleverd of anderszins beschikbaar wordt gesteld door Kodak Alaris voor
zakelijke doeleinden die niet uitdrukkelijk vallen onder een afzonderlijke licentieovereenkomst.
Door de Software te installeren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord aan deze EULA te zijn gebonden en u verklaart en
garandeert dat: (i) als u een medewerker, vertegenwoordiger of andere agent bent van een bedrijf, een overheidsinstelling of
andere organisatie of rechtspersoon die de Software gebruikt in verband met de activiteiten van de organisatie, u het recht, de
macht en het gezag hebt om deze EULA aan te gaan namens de organisatie of entiteit en de organisatie of entiteit de binden aan
de voorwaarden van deze EULA, of (ii) indien u een individu bent die de Software gebruikt voor eigen doeleinden, u 18 jaar of
ouder bent en anders de wettelijke bevoegdheid hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan. Als u niet akkoord gaat met de
voorwaarden van deze EULA, mag u de Software of aanverwante documentatie voor geen enkel doel installeren of gebruiken.
Kodak Alaris behoudt zich het recht voor deze EULA naar eigen inzicht te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Uw blijvend gebruik van de Software na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord gebonden te zijn aan de
bijgewerkte EULA, die beschikbaar wordt vrijgemaakt op Kodak Alaris-website: http://legal.kodakalaris.com. Iedere verwijzing
naar deze EULA wordt geacht te worden geïnterpreteerd als deze EULA zoals van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt.
Als u de software is geleverd binnen de Europese Economische Ruimte, wordt de Software aan u in licentie gegeven door Kodak
Alaris beperkt, en als u deze is geleverd vanuit een ander rechtsgebied, wordt de Software aan u in licentie gegeven door Kodak
Alaris Inc. Zoals gebruikt in deze EULA verwijst de term "Kodak Alaris" naar Kodak Alaris Inc. of Kodak Alaris Limited, wat
van toepassing is.
ONVERMINDERD ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE EULA, WORDT ER GEEN LICENTIE VERLEEND
KRACHTENS DEZE EULA (UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF ANDERSZINS), EN DEZE EULA SLUIT
UITDRUKKELIJK ELK RECHT UIT OMTRENT EVENTUELE SOFTWARE DIE U NIET LEGAAL HEBT VERKREGEN
OF DIE GEEN LEGITIEME, GEAUTORISEERDE KOPIE VAN DE SOFTWARE IS.
1. VERLENING VAN LICENTIE. Onderworpen aan en afhankelijk van uw strikte naleving van alle bepalingen en
voorwaarden die in deze EULA zijn uiteengezet, verleent Kodak Alaris u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in
sublicentie te verstrekken (behalve met betrekking tot de gemachtigde sub-gebruikers) beperkte licentie om de Software te
gebruiken gedurende de Termijn uitsluitend voor het doel specifiek is aangewezen of overwogen in de toepasselijke bestelling,
factuur of andere documentatie en specificaties geleverd door Kodak Alaris als een beoogde gebruik, en in ieder geval, behalve
voor zover anders overeengekomen door Kodak Alaris in een ondertekend schrijven, uitsluitend in verband met uw eigen interne
zakelijke doeleinden (waaronder het outsourcen van bedrijfsprocessen, beheerde diensten aan een eindgebruiker/klant of
soortgelijke serviceaanbiedingen), en niet in verband met eventuele software-als-een-service of standalone software-aanbod. Met
betrekking tot de Software waarvoor Kodak Alaris het aantal exemplaren beperkt dat u op hetzelfde moment mag installeren,
uitvoeren of anderszins gebruiken of een licentievergoeding in rekening brengt voor elk exemplaar van de Software, dient u extra
licenties te verkrijgen voor het gebruik van eventuele extra exemplaren buiten het eerste exemplaar of dergelijke grotere aantallen
exemplaren waarvoor u misschien al hebt betaald. De krachtens deze overeenkomst verleende licentie verleent u geen rechten
voor toekomstige updates, upgrades of aanvullingen op de software die beschikbaar kunnen komen. Indien updates, upgrades of
aanvullingen aan u worden geleverd door Kodak Alaris, wordt het gebruik daarvan beheerst door deze EULA. De Software kan
onderworpen zijn aan algemene voorwaarden van derden, die u bij deze bevestigt en waarbij u ermee instemt u eraan te houden in
alle opzichten. Informatie met betrekking tot algemene voorwaarden van derden die van toepassing zijn op de specifieke Software
waarop deze EULA betrekking heeft, kunnen worden gevonden op de Kodak Alaris-website: http://legal.kodakalaris.com. Alle
rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn verleend, zijn voorbehouden. Deze EULA verleent geen recht op het gebruik van namen,
logo's of handelsmerken van Kodak Alaris of zijn licentieverleners. Deze EULA is niet voor de verkoop van de Software of
andere intellectuele eigendommen. Alle rechten, titels en belangen in en op de Software en gerelateerde documentatie (inclusief
alle intellectuele eigendomsrechten) worden gehouden door Kodak Alaris of zijn licentiegevers.
2. BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK. Het is u niet toegestaan (i) de Software aan reverse-engineering te onderwerpen, te
decompileren of uit elkaar te halen; (ii) te wijzigen, aan te passen, te veranderen of te vertalen of er afgeleide werken van de
maken; (iii) ook mag u de Software niet samenvoegen of integreren in externe software of externe oplossingen, behalve voor
zover uitdrukkelijk vermeld als een beoogd gebruikt in de van toepassing zijnde bestelling, factuur of andere documentatie en
specificaties die door Kodak Alaris (met name ten aanzien van Info Input Express, Capture Pro en Info Input Solution (zowel de
transactionele versie als de batchversie); (iv) combineren of de Software onderwerpen aan de voorwaarden van een Open Bronlicentie (zoals van tijd tot tijd gedefinieerd door het Open Source Initiative, momenteel gepubliceerd op de website en te vinden
op: http://www.opensource.org/osd.html) waardoor de software onderworpen wordt aan of gelicentieerd krachtens de
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voorwaarden van deze open bron-licentie; (v) gegevens of inhoud van de Software onttrekken; (vi) de Software kopiëren of
distribueren op een andere manier dan zoals toegestaan door deze EULA of zoals vereist door de wet, met inbegrip van maar niet
beperkt tot in sublicentie verstrekken, verhuren, in bruikleen geven of leasen van de Software aan een derde, of (vii) de Software
een andere wijze gebruiken die niet is toegestaan door deze EULA. In het geval dat de Software aan u is geleverd uitsluitend voor
interne tests en evaluaties, mag u in geen geval de Software gebruiken voor commerciële doeleinden of om inkomsten te
genereren. U dient (x) de Software te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking met minstens dezelfde mate van
zorgvuldigheid die u gebruikt om uw eigen software, broncode en bedrijfseigen informatie te beschermen; (y) alle kopieën van de
Software te allen tijde en in iedere vorm veilig op te slaan; en (iii) Kodak Alaris schriftelijk in kennis te stellen van elke
ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot de software waarvan u kennis neemt.
3. ONDERHOUD. Voor bepaalde software hebt u de optie of de verplichting tot aankoop van onderhoudsdiensten van Kodak
Alaris. Als u een onderhoudsvergoeding hebt betaald voor gekwalificeerde Software, gelden de volgende algemene voorwaarden
eveneens voor de periode waarvoor de betaling is verricht, tenzij de onderhoudsdiensten of deze EULA eerder wordt beëindigd.
Gedurende de periode dat onderhoudsdiensten worden geleverd, kan Kodak Alaris kosteloos aan het publiek of aan zijn klanten
updates van de Software beschikbaar stellen die foutcorrecties en/of nieuwe of verbeterde functionaliteit bevatten. Als onderdeel
van de onderhoudsdiensten, hebt u het recht om een dergelijke updates te ontvangen die worden uitgebracht tijdens de effectieve
looptijd voor de onderhoudsdiensten. Dit recht geldt niet voor eventuele upgrades, afzonderlijke modules of een toekomstig
product dat Kodak Alaris ontwikkelt en in licentie verstrekt als een apart product of niet gratis aan het publiek of zijn klanten
verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van eventuele updates of nieuwe versies van de
Software en dataconversie die in dit verband is vereist.
4. GEGEVENS EN PRIVACY. De Software kan u beperkte informatie over uzelf vragen of verzamelen wanneer u de
Software gebruikt. De Software kan tevens informatie verzamelen met betrekking tot de inhoud die u via de Software verzendt en
naar wie u deze verzendt (''Verzendgegevens''). De Software kan ook cookies of andere passieve volgmechanismen en
hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen die uw gebruik van de Software vergemakkelijken. Kodak Alaris behoudt
het recht, door Kodak Alaris of een derde, om samengevoegde, niet-persoonlijke gegevens van alle gebruikers van de Software te
verzamelen met betrekking tot, bijvoorbeeld, het aantal keren dat een gebruiker de Software heeft gestart of zich bij de Software
heeft aangemeld, de specifieke kenmerken van de Software die wordt gebruikt door een gebruiker en het type en de frequentie
van fouten met de software die optreden ("Samengevoegde gegevens"). Kodak Alaris gebruikt Samengevoegde gegevens om het
algemeen gebruik van de Software door klanten te beoordelen om vast te stellen hoe de Software wordt gebruikt en hoe de
Software kan en andere bestaande of nieuwe producten kunnen worden verbeterd en ontwikkeld. Kodak Alaris kan ook
Samengevoegde gegevens delen: I) met leveranciers die helpen bij het aanbieden en ontwikkelen van producten en diensten, (ii)
met externe zakelijke partners met wie Kodak Alaris gezamenlijke promoties levert, (iii) als Kodak Alaris denkt dat het wettelijk
is toegestaan of denkt dat hierdoor de wet of zijn contractuele verplichtingen niet worden overtreden; (iv) of als Kodak Alaris het
anderszins noodzakelijk vindt ter bescherming van de rechten of eigendommen van Kodak Alaris, of als het noodzakelijk is ter
bescherming van de belangen van andere gebruikers van de Software. Kodak Alaris kan Samengevoegde gegevens en
Verzendgegevens delen: (i) met zijn gelieerde ondernemingen, (ii) in het geval dat Kodak Alaris naar eigen goeddunken bepaalt
dat een dergelijke uitwisseling nodig is om te voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften of aanvragen van een
overheidsinstantie met de juiste jurisdictie, en (iii) als Kodak Alaris gelooft dat dit zijn aansprakelijkheid in een daadwerkelijke of
potentiële rechtszaak vermindert. In het onwaarschijnlijke geval dat de bedrijven van Kodak Alaris geheel of gedeeltelijk worden
verkocht of anderszins worden overgedragen aan een derde, zal Kodak Alaris de relevante Samengevoegde gegevens en
Verzendgegevens aan de nieuwe eigenaar van de overgedragen onderneming overdragen.
5. DUUR EN BEËINDIGING. De daadwerkelijke duur van deze EULA en de krachtens deze overeenkomst verleende licentie
(de "Duur") vangt aan op de datum van uw eerste installatie of gebruik, en blijft van kracht totdat: i) beëindiging, of (ii) voor
Software die is geleverd op basis van een abonnement of waarvoor het gebruik van de Software niet is onderworpen aan
beperkingen, totdat een abonnement of een tijdsbeperking verloopt. U kunt deze op elk moment beëindigen door het gebruik van
de Software te stoppen. Kodak Alaris is gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de EULA zonder voorafgaande
kennisgeving: (x) als u niet voldoet aan een bepaling of voorwaarde van deze EULA of (y) met betrekking tot Software waarvoor
Kodak Alaris geen licentievergoeding ontvangt, voor welke reden dan ook en zonder oorzaak, geheel naar eigen goeddunken van
Kodak Alaris. Na beëindiging of afloop van deze EULA voor welke reden dan ook, stemt u ermee de Software van alle locaties te
verwijderen en alle kopieën daarvan in enigerlei vorm te verwijderen of te vernietigen. Bepalingen van deze EULA die, door hun
uitdrukkelijke bewoordingen of aard en opzet, van kracht moeten blijven na de Duur, zullen de beëindiging of afloop van deze
EULA overleven.
6. EIGENDOM. Titel en alle intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten van de Software blijven en berusten bij
Kodak Alaris en zijn gelieerde ondernemingen relaties en hun respectieve licentiegevers. U verkrijgt alleen een licentie om de
Software te gebruiken, en geen eigendom of andere belang daarin. U erkent dat de Software in broncode vertrouwelijk
handelsgeheim van Kodak Alaris blijft en stemt ermee in deze te beschermen zoals vereist door deze EULA en het toepasselijk
recht, en in ieder geval niet minder dan commercieel redelijke normen van bescherming die gewoon zijn in de sector. Het niet
naleven van dit artikel leidt tot automatische beëindiging van deze EULA en Kodak Alaris is gerechtigd om gebruik te maken van
alle beschikbare juridische en billijke herstelmiddelen.
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7. VERANTWOORDELIJKHEDEN LICENTIENEMER. U gaat ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke wetten
en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot alle wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom (waaronder het
auteursrecht, het merkenrecht, octrooirechtbeveiligingen, wetten met betrekking tot handelsgeheimen en alle andere soortgelijke
wetten en beveiligingen). U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het bedienen van de Software en voor de installatie, het
gebruik en de resultaten die worden verkregen met de Software. U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht en vermogen
hebt om akkoord te gaan met de voorwaarden van deze EULA en dat u beschikt over de juiste rechten van alle informatie of
materiaal dat u via de Software verzendt, met inbegrip van de aanmeldgegevens waar van toepassing.
8. BEPERKTE GARANTIE. Uitsluitend met betrekking tot Software waarvoor Kodak Alaris een licentievergoeding
ontvangt, garandeert Kodak Alaris dat gedurende een periode van dertig (30) dagen na de aankoop van die licentie, de Software,
wanneer deze op passende wijze is geïnstalleerd op systemen die voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en wanneer bediend
in overeenstemming met de specificaties, deze zal functioneren in overeenstemming met, en de materiële functionaliteit zal
bevatten die beschreven is in, de toepasselijke specificaties.
KODAK ALARIS VERLEENT GEEN ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING
TOT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK
RECHT WIJST, KODAK ALARIS, UIT EIGEN NAAM EN NAMENS ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN
RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK,
IMPLICIET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN
IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE DELEN VAN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET
OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN U KUNT ANDERE
RECHTEN HEBBEN DIE VAN TIJD TOT TIJD VERSCHILLEN.
9. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. U gebruikt de Software geheel op eigen risico. Onder geen enkele voorwaarde zijn
Kodak Alaris of zijn gelieerde ondernemingen of zijn of hun licentiegevers, leveranciers, dealers, werknemers,
vertegenwoordigers of agenten aansprakelijk op grond van uw gebruik of misbruik van, of uw afhankelijkheid van, de Software.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN KUNNEN KODAK ALARIS, ZIJN LICENTIEVERLENERS,
LEVERANCIERS OF DEALERS DOOR U IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD JEGENS U
VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN,
MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, HET VERLIES VAN
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN,
VERLIES OF BESCHADIGING VAN ZAKELIJKE GEGEVENS OF INFORMATIE OF DE KOSTEN VOOR HET
HERSTELLEN VAN DEZE GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT
HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS ZIJ IN KENNIS ZIJN
GESTELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
IN IEDER GEVAL ZAL VOOR, KODAK ALARIS EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ZIJN EN HUN
LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN DEALERS, DE COLLECTIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID IN HET
KADER VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, DEZE EULA EN HET ONDERWERP ERVAN, VAN ALLE
AANSPRAKEN TER ZAKE VAN WELKE AARD EN ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE RECHTEN,
WAARONDER CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), MISLEIDING (ANDERS
DAN STRIKT FRAUDE), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHTEN OF
ANDERSZINS, NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN KODAK ALARIS HEBT BETAALD VOOR DE
SOFTWARE DIE HET VOORWERP IS VAN DE VORDERING. IN DE RECHTSGEBIEDEN DIE DE UITSLUITING OF
BEPERKING VAN SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KODAK ALARIS BEPERKT OF
UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DIE RECHTSGEBIEDEN. NIETS IN DEZE EULA
WORDT GEACHT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KODAK ALARIS UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN TEN
AANZIEN VAN: (I) VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZET OF GROVE NALATIGHEID VAN KODAK
ALARIS OF ZIJN FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN; (II) LETSEL OF
OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VEROORZAAKT DOOR KODAK ALARIS OF WERKNEMERS,
VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN VAN KODAK ALARIS; OF (III) ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID
DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN DOOR TOEPASSELIJK RECHT.
10. SCHADELOOSSTELLING. U dient Kodak Alaris en zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun licentiegevers en
functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen in verband met
vorderingen, verlies of schade (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) die direct of indirect het gevolg zijn van: (i) het
gebruik van de Software door u, uw werknemers, agenten of klanten, anders dan in overeenstemming met de voorwaarden van
deze EULA, (ii) elke schending door u van algemene voorwaarden van derden met betrekking tot de Software, (iii) elke
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schending door u van de voorwaarden van deze EULA, en (iv) en nalatigheid of opzettelijk wangedrag van u of uw werknemers,
vertegenwoordigers of agenten.
11. EXPORTEREN. U mag de Software niet gebruiken of op een andere wijze exporteren of opnieuw exporteren, behalve zoals
toegestaan in de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetgeving van het rechtsgebied waar de Software is verkregen. In het
bijzonder (maar zonder beperking) mag de Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (i) of aan
een staatsburger of inwoner van) landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld (zoals onder andere Cuba, Iran, Irak,
Libië, Noord-Korea, Servië, Soedan en Syrië) of (b) personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse
Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door de
Software te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt, niet onder het gezag van een
dergelijk land staat of geen staatsburger of inwoner van een dergelijk land bent of niet op een dergelijke lijst staat.
12. BEPALINGEN EUROPESE GEMEENSCHAP. Indien u deze Software heeft verworven in een land van de Europese
Unie, dan kan niets uit deze EULA als een beperking van de rechten die gelden krachtens Richtlijn 91/250/EEG betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma’s worden geïnterpreteerd.
13. FEDERALE GEBRUIKERS EN OVERNAMES. Dit artikel paragraaf is van toepassing op alle gevallen waarin de
Software is verworven door of voor de federale overheid van de Verenigde Staten, of door een hoofdaannemer of onderaannemer
(op welk niveau dan ook) krachtens een contract, toewijzing, coöperatieve overeenkomst of andere activiteit met de federale
overheid. De Software is een "commercial item" zoals deze term gedefinieerd is in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 2004) die bestaat uit
"commerciële computersoftware" en "documentatie van commerciële computersoftware" zoals dergelijke items worden gebruikt
in 48 C.F.R. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (oktober, 2004). Als u deel uitmaakt van de Amerikaanse overheid of een
afdeling of agentschap daarvan, dan worden de licenties voor de Software verstrekt (i) als alleen een commercieel artikel en (ii)
met alleen de rechten die hieronder worden toegewezen. De Software wordt geleverd met Beperkte Rechten. Gebruik, duplicatie
of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (b)(3)
genoemde rechten in technische gegevens en computersoftware clausule in DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2)
van de Commercial Computer Software - Beperkte rechten in 48 CFR 52.227-19, indien van toepassing.
14. ECONOMISCHE SANCTIES. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen en regels beheerd door een
overheidsinstantie, agentschap, regelgevende instantie of een andere dienst die regelgevende bevoegdheden of functies uitoefent,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika (met
inbegrip van Amerikaanse Office of Foreign Assets Control ("OFAC") van het Department of Treasury), de Europese Unie, het
Verenigd Koninkrijk, Her Majesty's Treasury, Hong Kong, Hong Kong Monetaire Autoriteit of andere sanctie-autoriteit,
commerciële, economische of financiële sancties of handelsboycotten ("Economische Sancties"). U gaat ermee akkoord dat noch
direct noch indirect, deelneemt aan een transactie, en ook niet toestaat dat derden die namens u optreden dat doen, waarbij: (i) een
land, gebied of ander rechtsgebied dat is onderworpen aan Economische Sancties, (ii) een persoon die het voorwerp of onderwerp
is van Economische Sancties, of (iii) enige schending van Economische Sancties. Zonder beperking van de algemeenheid van het
voorgaande, hebt u, direct noch indirect, de Software gebruikt of zult u deze gebruiken, of anderszins zaken doen met derden of
handelen met materialen, goederen of onderdelen daarvan die zich bevinden in of afkomstig zijn van een land of ander
rechtsgebied dat onderworpen is aan, of op enigerlei wijze een verbod heeft door Economische Sancties, en u erkent uitdrukkelijk
dat u noch direct noch indirect zult bestellen, handelen, verkopen of u anderszins zult bezighouden met een economische activiteit
in: (1) Iran; (2) Soedan (3) Noord-Korea; (4) Syrië (5) Cuba; (6) Wit-Rusland; (7) Zimbabwe (8) Myanmar (Birma); (9) De Krim
en Sebastopol-gebieden (Oekraïne); en (10) de militaire/defensie/energiesectoren in Rusland.
15. ANTI-OMKOPING. U moet voldoen aan alle eisen en verboden van anti-corruptie, anti-omkoping en anti-smeergeldwetten
of verordeningen: (i) in het rechtsgebied waarin u de Software hebt verkregen, (ii) van de Foreign Corrupt Practices Act van de
Verenigde Staten van Amerika ("FCPA"), (iii) van de 2010 Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk (de "UK Bribery Act"), en
(iv) in een ander rechtsgebied die van toepassing is op uw gebruik van de Software, in elk geval zoals gewijzigd en anderszins op
dat moment van kracht (gezamenlijk de "Anti-corruptiewetten"). U verklaart en garandeert dat u vertrouwd bent met, zaken hebt
uitgevoerd en met ingang van de datum daarvan zaken doet in overeenstemming met alle Anti-corruptiewetten in verband met het
verkrijgen, installeren en gebruiken van de Software, en de naleving van en het uitvoeren van uw verplichtingen krachtens deze
EULA, zullen noch u, noch uw werknemers, vertegenwoordigers of agenten hebben deelnemen of hebben zijn deelgenomen aan
activiteiten die een inbreuk vormen op de FCPA wanneer uitgevoerd in de Verenigde Staten of andere activiteiten die een inbreuk
vormen onder de UK Bribery Act als deze werden uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. U zult onverwijld schriftelijk aan
Kodak Alaris melden als u op de hoogte komt van een feitelijke of vermoedelijke schending van de bepalingen van dit artikel, of
van een feitelijk of hangend of dreigende regelgevingsonderzoek daaromtrent of anderszins met betrekking tot anticorruptiewetten.
16. NALEVING. Tijdens de Duur van zes (6) maanden daarna kan Kodak Alaris informatie aanvragen of een controle uitvoeren
om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden van deze EULA. U zult redelijkerwijs samenwerken met een dergelijke
informatie-aanvraag of inspectie en toegang bieden tot relevante gegevens, systemen, apparatuur, informatie en personeel en
Kodak Alaris zal redelijke inspanningen leveren om niet nodeloos uw bedrijfsprocessen te hinderen.
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17. DIVERSEN.
17.1 Gehele overeenkomst. Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen Kodak Alaris en u met betrekking tot de
Software en het onderwerp daarvan en dient ter vervanging van alle andere vormen van communicatie, overeenkomsten en
afspraken die betrekking hebben op de Software en bijbehorende onderwerpen.
17.2 Kennisgevingen. Alle kennisgevingen verzonden naar Kodak Alaris krachtens deze EULA worden verstuurd ter attentie
van de Juridische Afdeling op legal@kodakalaris.com.
17.3 Toepasselijk recht. Als de Software is geleverd binnen de Europese Economische Ruimte, wordt deze EULA beheerst door
de wetten van Engeland en Wales. Als de Software is geleverd van buiten de Europese Economische Ruimte, wordt deze EULA
beheerst door de wetten van de staat New York. Deze EULA wordt niet beheerst door het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt afgewezen.
Indien een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat enige bepaling, of een deel daarvan, niet-uitvoerbaar is, dan
blijft de rest van deze EULA onverminderd van kracht.
17.4 Overmacht. Kodak Alaris is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming aan zijn verplichtingen te voldoen, voor zover
zulks direct of indirect het gevolg is van oproer, terrorisme, overheid wet- of regelgeving, brand, overstroming, explosie,
machinestoringen, materialentekorten, vervoers- of werkproblemen, ongeval of een andere gebeurtenis buiten de redelijke
controle van Kodak Alaris.
17.5 Overdracht. U mag niets van de rechten of verplichtingen krachtens deze EULA zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Kodak Alaris niet toewijzen, overdragen, delegeren of uitbesteden. Elke schijnbare overdracht of delegatie in
strijd is met dit Artikel is nietig. Kodak Alaris kan te allen tijde een of al zijn rechten of verplichtingen krachtens deze EULA
overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming aan elke gelieerde onderneming of persoon die alle of nagenoeg
alle activa van een Kodak Alaris verkrijgt.
17.6 Relatie. De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijke contractanten. Deze EULA is uitsluitend in het belang van de
partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden en niets in deze voorwaarden,
uitdrukkelijk of impliciet, is bedoeld voor het verlenen van of verleent aan een andere persoon of entiteit, een juridisch of billijke
recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook in het kader van of in verband met deze EULA.
17.7 Vrijwaring. Geen enkele vrijwaring van Kodak Alaris van de bepalingen van deze EULA is geldig tenzij expliciet op schrift
gesteld en ondertekend door Kodak Alaris. Geen enkel verzuim in het uitoefenen van of vertraging in het uitoefenen van een
recht, verhaalmiddel, machtsmiddel of voorrecht, voortvloeiend uit deze EULA werkt, of mag worden geïnterpreteerd als een
vrijwaring. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, verhaalmiddel, machtsmiddel of voorrecht sluit een verdere
uitoefening daarvan of de uitoefening van een ander recht, verhaalmiddel, machtsmiddel of voorrecht uit.
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