IBM Gebruiksvoorwaarden
Derde-partij Box cloudaanbiedingen
De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de IBM International Passport Advantage Overeenkomst of de
IBM International Passport Advantage Express Overeenkomst, zoals van toepassing ("Overeenkomst"), die
tezamen met de Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst vormt. Door de Box Service te bestellen, te
openen of te gebruiken, geeft Klant aan akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

1.

Derde-partij aanbiedingen
Wanneer Klant een door Box, Inc., een derde-partij leverancier, geleverde Box Service cloudaanbieding
bestelt, is de overeenkomst van de desbetreffende derde-partij leverancier van toepassing op het gebruik
van de derde-partij Box Service cloudaanbieding. Op basis van de locatie van Klant zijn de toepasselijke
overeenkomsten beschikbaar zoals gespecificeerd in de volgende tabel:
Locatie van Klant
Binnen de Verenigde
Staten

Beschikbare overeenkomst van derde-partij leverancier
https://www.box.com/docs/BSA_v08012016US
In het Engels: https://www.box.com/docs/BSA_v08012016JP

Binnen Japan
In het Japans: https://cloud.box.com/s/t06kslafnixnt7n6pl5f4qp3z4yh4ozu
Rest van de wereld

https://www.box.com/docs/BSA_v08012016ROW

Box Platform
Wanneer Klant de door Box, Inc., een derde-partij leverancier, geleverde cloudaanbieding Box Platform
bestelt, gelden de bepalingen van het Platform Addendum bij de Box Service Agreement ("Box Platform
Addendum") in aanvulling op de overeenkomst van de desbetreffende derde-partij leverancier. De
bepalingen van het Box Platform Addendum zijn beschikbaar op de volgende locatie:
https://cloud.box.com/s/w69r450efu7xirrdq6tbka587q49wya4
Box KeySafe
Wanneer Klant de door Box, Inc., een derde-partij leverancier, geleverde cloudaanbieding Box KeySafe
bestelt, gelden de bepalingen van het overeenkomstige KeySafe Addendum bij de Box Services
Agreement ("Box KeySafe Addendum") in aanvulling op de overeenkomst van de desbetreffende derdepartij leverancier. De bepalingen van het van toepassing zijnde Box KeySafe Addendum te vinden in de
volgende tabel:
Type KeySafe

Van toepassing zijnd Box Addendum

Box KeySafe KMS

https://cloud.box.com/s/lubiciuvobcetqo8yl83fwvctjfap6xg

Box KeySafe HSM

https://cloud.box.com/s/s41ke9aiu9tsk5e1v911tbcxq4bgvlxy

Box Zones
Wanneer Klant de door Box, Inc., een derde-partij leverancier, geleverde core-services van Box met de
cloudaanbieding Box Zones bestelt, gelden de bepalingen van het overeenkomstige Box Zones
addendum bij de Box Services Agreement ("Box Zones Addendum") in aanvulling op de overeenkomst
van de desbetreffende derde-partij leverancier. De bepalingen van het Box Zones Addendum zijn
beschikbaar op de volgende locatie:
https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp
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IBM is noch partij in een dergelijke overeenkomst, een dergelijk addendum of een dergelijk amendement
van een derde-partij leverancier, noch verantwoordelijk voor de levering of het gebruik van een dergelijke
derde-partij cloudaanbieding. Voor kwesties met betrekking tot de levering van de Dox Service
cloudaanbieding dient Klant zich te wenden tot Box, Inc. De volgende bepalingen vormen een wijziging
van de Overeenkomst, althans voor zover deze van toepassing is op de aankoop van de derde-partij Box
Service cloudaanbieding door Klant.

1.1

Uitvoering en toezeggingen inzake services
Teneinde de levering van de derde-partij Box Service cloudaanbieding mogelijk te maken, zal IBM de
bestelgegevens van Klant doorgeven aan de derde-partij leverancier in kwestie. Wat betreft de uitvoering,
details en toezeggingen geldt dat deze rechtstreeks plaatsvinden tussen de derde partij en Klant, onder
de voorwaarden van de overeenkomst van de derde-partij leverancier.
Klant is verantwoordelijk voor het gebruik door Klant en door diens gebruikers van de derde-partij Box
Service cloudaanbiedingen en dergelijke aanbiedingen mogen niet worden verworven voor
ongeoorloofde, onwettige of onrechtmatige doeleinden.

1.2

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Informatie die Klant aan IBM heeft verstrekt, mag met een derde-partij leverancier worden gedeeld, of
Klant kan worden doorverwezen naar de website van de derde-partij leverancier voor de levering van een
bestelling en voor doorlopende serviceverlening. De overeenkomst van de derde-partij leverancier
vermeldt de beveiligingsverplichtingen en andere verplichtingen inzake de gegevensbescherming, beveiliging en -behandeling ten aanzien van de content van Klant, alsmede de aanvullende
verantwoordelijkheden van Klant inzake de derde-partij Box Service cloudaanbieding.

1.3

Prijzen, betaling en belastingen
IBM zal Klant factureren voor alle van toepassing zijnde verschuldigde bedragen, alle verschuldigde
bedragen voor gebruik dat de gebruiksrechten overschrijdt, alle belastingen (met inbegrip van
bronbelasting), heffingen, accijnzen en vergoedingen die door enige instantie worden geheven of
opgelegd als gevolg van de aankoop en het gebruik van de derde-partij Box Service cloudaanbieding
door Klant, en alle vergoedingen voor achterstallige betaling, en Klant verklaart al deze bedragen te
zullen betalen. De bedragen die voor de derde-partij Box Service cloudaanbieding verschuldigd zijn,
worden vastgesteld door de derde-partij leverancier in kwestie en zijn onderhevig aan wijzigingen.
Bedragen zijn verschuldigd bij ontvangst van de factuur en dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum
elektronisch te worden voldaan.

1.4

Looptijd, beëindiging en opschorting
Indien de derde-partij leverancier IBM inlicht dat hij zijn Box Service cloudaanbieding heeft
teruggetrokken of beëindigd, zal de derde partij in kwestie of IBM Klant daaromtrent inlichten, de
gebruiksrechten voor de desbetreffende Box Service cloudaanbieding beëindigen en de tot en met de
datum van beëindiging verschuldigde bedragen innen. In geval van betaling vooraf heeft Klant recht op
terugbetaling van ongebruikte, vooruitbetaalde vergoedingen, pro rato berekend vanaf de effectieve
beëindigingsdatum. IBM kan de toegang tot de derde-partij Box Service cloudaanbieding beëindigen of
opschorten indien Klant zijn verplichtingen jegens IBM niet nakomt of indien de derde-partij Box Service
cloudaanbieding of het gebruik daarvan door Klant de wet overtreedt.
De toegang van Klant tot de Box Service cloudaanbieding eindigt aan het einde van de
Abonnementsperiode.

1.5

Garanties en uitsluitingen van garantie
IBM geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de derde-partij Box
Service cloudaanbieding. Mogelijke garanties van de derde-partij leverancier zijn vastgelegd in de
overeenkomst van die derde-partij leverancier.
IBM verleent geen technische ondersteuning voor de Box Service cloudaanbieding. De derde-partij
leverancier bepaalt welke ondersteuningsverplichtingen en -processen er voor de Box Service
cloudaanbieding gelden. De derde-partij leverancier is verantwoordelijk voor "credits" of kortingen die in
het kader van een service level agreement door hem beschikbaar worden gesteld. IBM zal dergelijke in
het kader van een service level agreement beschikbaar gestelde "credits" of kortingen verwerken.
Geschillen met betrekking tot in het kader van een service level commitment beschikbaar gestelde
"credits" of kortingen worden rechtstreeks door de derde-partij leverancier afgehandeld.
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1.6

Looptijd en verlengingsopties
De looptijd van Derde-Partij Aanbiedingen begint op de datum waarop Klant toegang heeft tot de DerdePartij Aanbiedingen. In het in de vorm van een afzonderlijk Transactiedocument geleverde Bewijs van
Gebruiksrecht (Proof of Entitlement, PoE) wordt aangegeven of de Derde-Partij Aanbiedingen
automatisch worden verlengd of dat ze aan het eind van de looptijd worden beëindigd.
Bij automatische verlenging geldt dat de Derde-Partij Aanbiedingen automatisch met de in het Bewijs van
Gebruiksrecht gespecificeerde looptijd worden verlengd, tenzij Klant minimaal 90 dagen vóór het einde
van looptijd schriftelijk heeft opgezegd.
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