Aanvaarding van de voorwaarden
voor het gebruik van de EC Square Sans Pro Font Software
door contractanten van de Europese Commissie

Ondergetekende ………………………………………………………………………………… (volledige naam van
de ondertekenaar) verklaart dat hij de bevoegdheid heeft om te tekenen namens
………………………………………………………………. (naam van de contractant in geval van een
rechtspersoon – in geval van een natuurlijke persoon het woord "zichzelf" invoegen) en
ermee instemt te zijn gebonden door de volgende voorwaarden voor het gebruik van de
EC Square Sans Pro Font Software voor het (de) project(en) dat (die) voor en namens de
Europese Commissie wordt (worden) uitgevoerd.
De voorwaarden voor het gebruik van de EC Square Sans Pro Font Software worden als
volgt toegepast.
1. De volgende definities zijn van toepassing:
a) "contractant": elke persoon die toegang heeft tot de Font Software uit hoofde van een
met de Commissie gesloten contract voor de levering van goederen of de verlening van
diensten die het logo van de Commissie omvatten en die het gebruik van de Font
Software vereisen;
b) "afgeleid werk": verwijst naar elke fontsoftware die is afgeleid van of gebaseerd op de
Font Software;
c) "EC Square Sans Pro": een font die, om te voldoen aan de specifieke vereisten van de
Commissie, de gewijzigde versie is van de momenteel in de handel zijnde versie,
genaamd "PF Square Sans Pro";
d) "Font Software": het computerprogramma dat EC Square Sans Pro omvat, dat digitaal
gecodeerde schaalbare contourlettertypegegevens en daarbijhorende documentatie
bevat;
e) 'werkstation": elk apparaat waarmee elke persoon in staat is om gebruik te maken
van de Font Software.
2. Toepassingen door een contractant van de Europese Commissie
De eigenaar van de Font Software heeft de Europese Commissie een vergunning verleend
die de Europese Commissie in staat stelt om onder meer de Font Software te installeren
en te gebruiken op werkstations van contractanten die aan projecten van de Commissie
werken.
In het kader van een project van de Commissie en strikt volgens de instructies van de
Europese Commissie die van geval tot geval worden verstrekt, mag de contractant:
a) de Font Software gebruiken voor alle soorten professionele letterzetproducten
en communicatiedocumenten en -materiaal;

b) de Font Software gebruiken voor de productie van promotiemateriaal voor de
Commissie;
c) de Font Software gebruiken op websites, mobiele toepassingen en alle andere
vormen van web- en elektronische integratie. De contractant moet ervoor zorgen
dat ontvangers van internetpagina's of elektronische en webtoepassingen de Font
Software niet uit dergelijke toepassingen kunnen extraheren of de ingebedde
software gebruiken voor editingdoeleinden of de creatie van nieuwe toepassingen
of documenten;
d) de Font Software inbedden in alle soorten documenten en in geval van
elektronische pagina's in een beveiligde read-onlymodus.
3. Beperkingen van het gebruiksrecht van een contractant van de Europese Unie
Communicatiebureaus en andere contractanten die werken aan projecten voor de
Commissie mogen de Font Software niet gebruiken voor andere doeleinden dan de
uitvoering van het project voor de Europese Commissie.
De contractanten van de Commissie mogen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Font Software deze software niet
wijzigen, er nieuwe functionaliteiten aan toevoegen, aanpassen, vertalen, reverse
engineeren, decompileren, decrypteren, desassembleren of er derivatieve werken van
creëren.
De contractanten van de Commissie mogen niet-gemachtigde derde partijen niet
toestaan om de Font Software te gebruiken noch haar op een of andere wijze afstaan.
4. Intellectuele eigendom
De Font Software is de eigendom van Parachute Worldwide Ltd. die alle rechten op de
Font Software bezit, alsook haar structuur, selectie, organisatie en code, waaronder
auteursrechten, octrooien, ontwerp- en handelsmerkrechten.
5. Voltooiing
De contractant mag de Font Software niet meer gebruiken na voltooiing van het project
voor de Commissie of nadat het met de Europese Commissie gesloten contract is
verstreken. Kopieën van de Font Software moeten uit de werkstations van de contractant
worden verwijderd.
6. Beperking van de aansprakelijkheid
Onder geen omstandigheden kan de Europese Commissie of de eigenaar van de Font
Software aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele of
gevolgschade die op welke wijze ook (ongeacht of dit gebaseerd is op contract,
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) door het gebruik van de Font
Software door de contractant wordt veroorzaakt, inclusief, maar niet beperkt tot, het
verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of bedrijfsinformatie, of
kosten voor de aanschaf van vervangende goederen of diensten, die het gevolg zijn van
het gebruik van de Font Software of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ook al zijn
de betrokkenen daarvan van tevoren in kennis gesteld.

In geen geval reikt de aansprakelijkheid van de Europse Commissie verder dan de
vervangingskosten voor de Font Software.
Schrijf "Gelezen en aanvaard".
Datum en handtekening:

Stuur een ondertekend exemplaar naar de dienst van de Commissie die
eigenaar is van het project en een gescande kopie naar het volgende emailadres:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

