
Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie  

 

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking 

tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees deze voorwaarden daarom eerst 

aandachtig door.  

 

Deze "Nat Traversal-functie" wordt door Panasonic Connect Co., Ltd. ("Panasonic") 

uitsluitend voor demonstratiedoeleinden beschikbaar gesteld. Panasonic behoudt zich 

het recht voor, de Nat Traversal-functie op elk moment zowel tijdelijk als definitief te 

beëindigen, om welke reden dan ook. U kunt niet vertrouwen op de beschikbaarheid van 

de Nat Traversal-functie als basis voor de aankoop van producten van Panasonic, 

inclusief en zonder beperking van het Panasonic HD Visual Communications System.  

 

Panasonic kan op geen enkele wijze garanderen dat de demoversie van de Nat 

Traversal-functie probleemloos, zonder onderbrekingen of storingen zal werken. En 

wanneer u besluit om de Nat Traversal-functie voor beveiligings- of 

bewakingsdoeleinden te gebruiken, doet u dit volledig voor eigen risico.  

 

Deze voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw 

gebruik van de  demo-versie van de Nat Traversal-functie en bijbehorende 

internetpagina('s) van Panasonic (hierna te noemen de "functie"). Lees deze 

voorwaarden a.u.b. eerst aandachtig door. Door bij de registratie op de knop "I agree" 

(Ik ga akkoord) te klikken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u op 

"Cancel" (Annuleren) klikt of om welke reden dan ook niet met deze 

gebruiksvoorwaarden in kunt stemmen, kunt u de functie niet bekijken of gebruiken. 

Wij attenderen u erop, dat deze gebruiksvoorwaarden zo nodig van tijd tot tijd door 

Panasonic worden bijgewerkt of aangepast, met of zonder voorafgaande kennisgeving. 

Wij raden u aan, deze gebruiksvoorwaarden op de website van Panasonic te controleren 

op wijzigingen of aanpassingen voordat u de functie gaat gebruiken. Sommige pagina's, 

materialen, of functies die via de website van Panasonic beschikbaar worden gesteld, 

kunnen van eigen gebruiksvoorwaarden zijn voorzien. Volg de specifieke aanwijzingen 

met betrekking tot dergelijke pagina's, materialen of functies altijd op.  

 

Geautoriseerde gebruikers 

Het gebruik van de functie is beperkt tot gebruikers van het Panasonic HD Visual 

Communications System, dat over een mogelijkheid tot gebruik van de functie beschikt 

("Geautoriseerde gebruiker(s)"). Indien u geen geautoriseerde gebruiker bent, kunt u de 

functie niet bekijken of gebruiken. De functie wordt beschikbaar gesteld in de "huidige 

staat", dat wil zeggen zonder enige garantie, nadrukkelijk of impliciet. U bevestigt, dat 



u meerderjarig bent of de wettelijke leeftijd hebt bereikt, of dat u toestemming van uw 

ouders, wettelijk voogd of toeziend voogd hebt om de functie te mogen gebruiken. Bij 

toestemming tot gebruik van de functie door een minderjarige, bevestigt u hiermee dat 

u de verantwoordelijkheid draagt voor alle bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden die 

van toepassing zijn voor iedere minderjarige onder uw supervisie, autoriteit of gezag.  

 

 

Registratie 

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u uw registratiegegevens (“Registering 

Information”) zoals vermeld in het formulier voor de activeringscode op de website 

("Web Site") van de functie, in te vullen. Bij de registratie dient u het 

registratieformulier nauwkeurig, volledig en naar waarheid in te vullen, waarna 

Panasonic u de informatie met betrekking tot de registratiecode tot de website zal doen 

toekomen (informatie met betrekking tot registratiecode en de registratiegegevens 

wordt “Account Information” [toegangsgegevens] genoemd). Nadat u de gegevens met 

betrekking tot een dergelijk registratiecode op uw Panasonic HD Visual 

Communications System heeft ingesteld, kunt u de functie gebruiken. Mededelingen 

met betrekking tot de functie en deze gebruiksvoorwaarden worden door middel van de 

website en/of het Panasonic HD Visual Communications System verstrekt. Het is niet 

toegestaan eventuele rechten van of met betrekking tot uw toegangsgegevens door te 

geven of over te dragen aan derden. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele claims, verlies, schade e.d. als gevolg van (i) een onjuiste beveiliging van 

uw Account Information [toegangsgegevens] of (ii) het gebruik van de functie met 

behulp van uw toegangsgegevens.  

 

Periode 

U mag de functie gedurende de onderstaande periode gebruiken; 

i) U dient uw formulier voor de activeringscode voor 16 januari 2012 in te vullen: 

U mag de functie tot 15 april 2012 gebruiken 

ii) Indien u uw formulier voor de activeringscode op of na 16 januari 2012 invult: 

Na registratie mag u de functie gedurende drie (3) maanden gebruiken 

Per Panasonic HD Visual Communications System mag u slechts een formulier voor een 

activeringscode invullen. 

 

 

Beperkt gebruik van de functie 

U mag de functie alleen gebruiken in combinatie met een Panasonic HD Visual 

Communications System dat over de mogelijkheid tot het gebruik van de functie 

beschikt ("Limited Use").  



U mag de functie NIET gebruiken voor:  

het aan derden vrijgeven van uw Account Information [toegangsgegevens] of die van 

andere gebruikers;  

het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van de van toepassing zijnde wetten of regels;  

het uitvoeren van handelingen tot schending van de rechten van intellectuele 

eigendommen, inclusief en zonder beperking van patenten, copyrights, handelsmerken, 

of bedrijfsgeheimen van welke aard dan ook;  

overdracht van de inhoud, informatie of andere gegevens die onwettig, obsceen, 

kwetsend, bedreigend, lasterlijk, vulgair, smadelijk, schadelijk, of anderzins 

bedenkelijk zijn;  

uitvoering van handelingen die de werking van de functie storen of kunnen storen;  

overdracht van de inhoud, informatie of andere gegevens die 

software-/computervirussen of andere programma's, bestanden enz. bevatten die zijn 

ontworpen om de functie of telecommunicatie-/computersystemen te schaden of te 

storen;  

overdracht van "spam" of andere ongeoorloofde of ongevraagde e-mails, advertenties, 

productpromoties, of sollicitaties;  

toegang tot het HD Visual Communications System van andere gebruikers zonder hun 

toestemming;  

vaststellen, leren, of kraken van toegangsgegevens van andere gebruikers;  

privacy of publieke rechten van derden schenden of hen lastigvallen; en  

uitvoering van handelingen die door Panasonic als onbehoorlijk zijn aangemerkt.  

 

Panasonic behoudt zich het recht voor, uw toegangsgegevens tot de functie zonder 

aankondiging vooraf in te trekken en zonder zich wettelijk te hoeven verantwoorden of 

u de functie in strijd met de voorwaarden uit dit deel van de gebruiksvoorwaarden 

gebruikt. U gaat er echter mee akkoord dat Panasonic niet verantwoordelijk is voor het 

controleren, toezicht houden op, bewerken of observeren van gegevens die worden 

voorgelegd, verstuurd, bekeken, overgedragen, gereproduceerd en/of gedistribueerd 

door welke persoon die de functie gebruikt dan ook. Indien u kennis heeft van 

handelingen die in strijd met bovenstaande regels of andere punten uit deze 

gebruiksvoorwaarden zijn, wordt u verzocht contact met Panasonic op te nemen.  

 

Aanpassingen van de functie 

Panasonic behoudt zich het recht voor, de functie naar eigen inzicht aan te passen, uit te 

stellen, te onderbreken, en/of definitief te beëindigen zonder u hiervan in kennis te 

stellen. Voor een dergelijke aanpassing, uitstel, onderbreking of beëindiging van de 

functie is Panasonic u geen verantwoording schuldig.  

 



Beëindiging/aanpassing van uw toegang tot de functie 

Panasonic behoudt zich het recht voor, uw toegangsgegevens en/of toegang tot de functie 

naar eigen inzicht aan te passen, uit te stellen, te onderbreken, en/of definitief te 

beëindigen in verband met een gegronde reden, inclusief en zonder beperking of u wel of 

niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat en zonder u hiervan in kennis te 

stellen. Voor een dergelijke aanpassing, uitstel, onderbreking of beëindiging van uw 

toegangsgegevens of toegang tot de functie is Panasonic u geen verantwoording 

schuldig.  

 

Vrijstelling en schadeloosstelling 

U verklaart dat u van Panasonic en diens zakenrelaties, medewerkers, 

verantwoordelijken, directie en agenten geen enkele schadeloosstelling zult eisen in 

verband met claims, schade, verlies, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten voor 

een advocaat of gerechtelijke kosten) die ontstaat als gevolg van (i) uw gebruik van de 

functie of (ii) uw handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden.  

 

 

Disclaimers 

 

U bent op de hoogte van en gaat ermee akkoord dat:  

u de functie geheel en al voor eigen risico gebruikt. De functie wordt geleverd in de 

"huidige staat" en "beschikbare staat" zonder garantie of welke voorwaarde dan ook, 

ofwel nadrukkelijk of impliciet, inclusief en zonder beperking van garanties of 

voorwaarden bij name te noemen, verkoopbaarheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, 

compleetheid, geschiktheid voor particuliere doeleinden, of ontkenning dat rechten van 

derden worden geschonden.  

Panasonic niet kan garanderen dat de functie (A) ononderbroken, zonder storingen, of 

vrij van virussen of andere schadelijke computercode zal werken en/of aan uw 

verwachtingen zal voldoen.  

Al het materiaal, inhoud, en/of andere gegevens die met behulp van de functie worden 

overgedragen, onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico gebeurt.  

U zelf verantwoordelijk bent voor de aanschaf of het gebruik van apparatuur, inclusief 

en zonder beperking van computers of telecommunicatieapparatuur, en/of noodzakelijke 

netwerktoegang voor het gebruik en toegang tot de functie.  

 

 

Beperking van aansprakelijkheid 

Panasonic kan alleen aansprakelijk worden gesteld (A) voor schade indien sprake is van 

opzet of grove nalatigheid, of (B) indien zij hiertoe uit het oogpunt van de 



productaansprakelijkheidswet verplicht is. Niettegenstaande het voorgaande kunnen 

Panasonic en diens zakenrelaties, medewerkers, verantwoordelijken, directie en 

agenten op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief en 

zonder beperking, direct, indirect, speciaal, met verstrekkende gevolgen of  

exemplarisch, contractueel vastgelegd, onrechtmatig of anderzins, die voorvloeien uit of 

in relatie tot (A) uw gebruik van of onmogelijkheid tot het gebruik van de functie; (B) 

ongeoorloofd gebruik van uw toegangsgegevens; (C) ongeoorloofde toegang tot uw 

overgedragen informatie, data, HD Visual Communications System; of (D) iedere 

andere zaak in relatie tot de functie.  

 

Indien de voorgaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid onjuist 

bevonden of onwerkzaam zijn, zullen de aanspraken van Panasonic en diens 

zakenrelaties, medewerkers, verantwoordelijken, directie en agenten zich beperken tot 

het totale bedrag aan vergoedingen, indien van toepassing, dat u voor de functie heeft 

betaald.  

 

Door bovenstaande disclaimers, uitsluitingen en beperkingen worden uw wettelijke 

rechten in geen geval aangetast.  

 

Niettegenstaande het voorgaande, zult u geen claims bij Panasonic en diens 

zakenrelaties, medewerkers, verantwoordelijken, directie en agenten indienen als 

gevolg van het gebruik van of in verband met de functie. Een claim verjaard uiterlijk 

één jaar na de datum waarop deze ontstond.  

 

 

Eigendomsrechten 

De eigendomsrechten van de functie en/of inhoud, programma's, of materialen die 

hierin zijn opgenomen zijn eigendom van Panasonic of andere rechthebbenden. Met 

uitzondering van het beperkte gebruik kan het gebruik, kopiëren, overdragen, 

distribueren, aanpassen, of andere gedeeltelijke of volledige reproductie van de functie 

of de daarin opgenomen inhoud, programma's, materialen zonder toestemming van 

Panasonic of andere rechthebbenden tot schending van de auteurs- of andere 

eigendomsrechten leiden. Aan het gebruik van de functie kunt u op geen enkele wijze 

eigendomsrechten aan de functie of aan iedere daarin opgenomen inhoud, programma's 

of materialen verkrijgen.  

 

Panasonic is een geregistreerd handelsmerk van Panasonic. Deze gebruiksvoorwaarden 

verlenen u geen enkel recht tot het gebruik van het handelsmerk Panasonic of andere 

handelsmerken of logo's die in verband met de functie worden toegepast.  



 

Rechten van derden 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de gebruiksvoorwaarden niet bedoeld voor 

derden, mogen niet door derden te gelde worden gemaakt of door hen worden gebruikt.  

  

Taal 

De originele Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden mag worden vertaald in 

andere talen. Indien sprake is van inconsistentie of tegenstellingen tussen de Engelse 

versie en iedere andere versie van deze gebruiksvoorwaarden in een andere taal, is de 

Engelse versie bindend.  

 

Internationaal gebruik 

De site heeft betrekking op functies die in het algemeen in de door Panasonic 

vastgelegde landen beschikbaar zijn. Soms is toegang tot de functie vanuit het land of 

de plaats waar u zich bevindt, niet mogelijk. U verklaart dat u alle toepasbare lokale, 

gemeentelijke, landelijke en internationale wetten en regels in acht zult nemen. In het 

bijzonder verklaart u dat u alle geldende wetten ten aanzien van de overdracht van 

technische gegevens die uit Japan, de Verenigde Staten en het land waarin u 

woonachtig bent, geëxporteerd of gere-exporteerd worden in acht zult nemen.  

 

Algemeen 

 

De gebruiksvoorwaarden vormen ten aanzien van de functie de complete overeenkomst 

tussen u en Panasonic. Alle claims in verband met overtredingen, schending, of 

handelingen in strijd met de wettelijke verplichtingen, verantwoordelijkheden of 

rechten conform deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Japanse recht. Panasonic 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de gebruiksvoorwaarden als 

gevolg van oorzaken of omstandigheden die buiten de controle van Panasonic vallen. 

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwerkzaam 

blijkt, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverminderd van 

kracht en de onwerkzame bepaling wordt vervangen door een werkzame bepaling, die 

de beoogde bedoeling en efficiënte werking van de onwerkzame bepaling het dichtst 

benadert. De exclusief verantwoordelijke instantie voor alle eventuele geschillen tussen 

u en Panasonic is het Japanse recht. Indien Panasonic verzuimt haar verplichtingen ten 

opzichte van u overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden na te komen, wil dit niet 

zeggen dat van deze verplichtingen wordt afgezien.  


