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Gebruiksvoorwaarden Relax Gaming Online Pokersoftware
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst") moet worden gelezen en
geaccepteerd door de gebruiker (hierna te noemen "Gebruiker") voorafgaand aan het gebruik van
hieronder gedefinieerde diensten van Relax Gaming Ltd (hierna te noemen "Relax Gaming") die
onderworpen zijn aan deze overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt een juridisch bindende overeenkomst
tussen de Gebruiker en Relax Gaming.
Door op te klikken op "Ik accepteer de overeenkomst" en verder te gaan met de installatie als onderdeel
van het software-installatieproces en gebruik te maken van de hieronder gedefinieerde diensten, stemt de
Gebruiker in met de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, zoals die van
tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen hieronder en
daarin.
Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat de definitie van software zowel de versies van de
pokersoftware van Relax Gaming, met inbegrip van alle toekomstige updates van de pokersoftware, die
kunnen worden gedownload naar de persoonlijke desktop- of laptopcomputer van de Gebruiker (hierna
"PC" of "PC-software") met Windows, MacOS, Linux of enig toekomstig besturingssysteem, alsook de
mobiele softwaretoepassingen (hierna "Mobiele Software") die kunnen worden gedownload naar de
mobiele apparaten met een Android, iOS, Windows Phone, Windows Mobile of een toekomstig
besturingssysteem (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een mobiele telefoon, PDA, tablet of elk ander
type apparaat dat nu bestaat of in de toekomst zal worden ontworpen) (hierna gezamenlijk "Apparaat"
genoemd) (hierna zullen PC-software en Mobiele Software ook gezamenlijk worden aangeduid als
"Software").
Relax Gaming is een in Malta geregistreerde onderneming (C48994), met statutair adres op Block 6, Floor
4, Paceville Avenue Street, St Julian's, STJ 3109, Malta en een vergunning van de Malta Gaming Authority
(MGA/B2B/246/2013).
1. LICENTIEVERLENING/INTELLECTUEEL EIGENDOM
1.1. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst verleent Relax Gaming
de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht om de Software te installeren en te
gebruiken op de PC dan wel het Apparaat van de Gebruiker, om toegang te krijgen tot de servers van Relax
Gaming met als doel het spelen van de beschikbare pokerspellen (de "Spellen") (de Software en de Spellen
vormen samen de "Diensten").
1.2. De Software wordt in licentie gegeven aan de Gebruiker door Relax Gaming voor persoonlijk gebruik.
De Software mag niet worden gebruikt door (i) personen jonger dan 18 jaar, (ii) personen die in hun
rechtsgebied niet meerderjarig zijn en (iii) personen die verbinding maken met de Diensten vanuit
rechtsgebieden waar dit illegaal is. Relax Gaming is niet in staat om de wettigheid van de Diensten in elk
rechtsgebied te controleren, en het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat
hun gebruik van de Diensten wettig is.
1.3. Relax Gaming, haar groepsmaatschappijen en licentiegevers zijn de enige houders van alle rechten op
de Software, en de code en architectuur van de Software worden beschermd door auteursrechten,
handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten. De Gebruiker mag niet, binnen de
door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven grenzen:
a.

de Software kopiëren, verspreiden, publiceren, onderwerpen aan reverse engineering,
decompileren, demonteren, wijzigen of vertalen, of pogingen ondernemen om toegang te
krijgen tot de broncode met als doel afgeleide werken van de broncode van de Software te
maken, of anderszins;

b.
de Software verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, distribueren of
verhuren;
c.

de Software beschikbaar te stellen aan derden via een computernetwerk of anderszins;

d.

de Software exporteren naar welk land dan ook (fysiek of via elektronische middelen); of

e.
de Software gebruiken op een manier die verboden is door de toepasselijke wet- en
regelgeving,
(elk van de bovenstaande punten wordt "Ongeoorloofd gebruik" genoemd).
1.4. Relax Gaming, haar groepsmaatschappijen en licentiegevers behouden zich alle impliciete of andere
rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend aan de Gebruiker onder deze Overeenkomst, en
behouden alle rechten, titels en belangen in en op de Diensten.
1.6. De Gebruiker stemt ermee in als enige aansprakelijk te zijn voor enige schade, kosten of uitgaven die
voortvloeien uit of verband houden met enig Ongeoorloofd gebruik. De Gebruiker zal Relax Gaming
onmiddellijk op de hoogte brengen als deze zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik en verleent
Relax Gaming redelijke bijstand bij alle onderzoeken die het uitvoert op basis van de informatie die door
de Gebruiker in dit verband wordt verstrekt.
1.7. De term "Relax Gaming", domeinnaam "www.relax-gaming.com" en alle andere handelsmerken,
dienstmerken, tekens, handelsnamen, domeinnamen of dergelijke namen of merken die Relax Gaming van
tijd tot tijd gebruikt in verband met de Diensten (de "Intellectuele eigendomsrechten"), zijn Intellectuele
eigendomsrechten van Relax Gaming en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar licentiegevers, en deze
entiteiten behouden zich alle rechten voor op dergelijke Intellectuele eigendomsrechten. De Gebruiker
erkent hierbij dat deze door het gebruik van de Diensten geen rechten op de Diensten en/of de Intellectuele
eigendomsrechten, of een deel daarvan, zal verkrijgen.
Bovendien stemt de Gebruiker ermee in geen handelingen of nalatigheden te ondernemen die resulteren in
schade of potentiële schade aan enige rechten, met inbegrip van de Intellectuele eigendomsrechten, in
handen van Relax Gaming, haar groepsmaatschappijen en/of haar licentiegevers, van de Software of de
Intellectuele eigendomsrechten, noch zal de Gebruiker handelingen of nalatigheden ondernemen die het
imago of de reputatie van Relax Gaming, haar groepsmaatschappijen, werknemers, bestuurders,
functionarissen en/of consultants schaden.
2. GARANTIES.
2.1. Relax Gaming ontkent alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de Diensten. De Diensten
worden in de huidige staat aan de Gebruiker verstrekt en Relax Gaming biedt de Gebruiker geen enkele
garantie of verklaring met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor het doel, volledigheid of
nauwkeurigheid van de Diensten.
2.2. Ongeacht de inspanningen van Relax Gaming om de Gebruiker te voorzien van diensten van de hoogste
kwaliteit, veiligheid en beveiliging, geeft Relax Gaming geen enkele garantie dat de Diensten
ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Diensten
vrij zijn van virussen, bugs of andere schadelijke elementen.
2.3. Relax Gaming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Diensten op te schorten, stop
te zetten, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen met onmiddellijke ingang en zonder de verplichting
om de Gebruiker van een kennisgeving te voorzien, met inbegrip van alle gevallen waarin informatie wordt
ontvangen door Relax Gaming dat de Gebruiker een zelfuitsluitingsovereenkomst is aangegaan met een
kansspelaanbieder of waar Relax Gaming het noodzakelijk acht voor het beheer, het onderhoud of het
actualiseren van de Diensten. Relax Gaming is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies
geleden als gevolg van een beslissing die zij in dit verband neemt.
3. VERBODEN GEBRUIK

3.1. AANPASSINGEN VAN DE SOFTWARE. De Gebruiker mag op geen enkele wijze proberen de
Diensten te wijzigen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of te disassembleren.
3.2. PERSOONLIJK GEBRUIK. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de
Gebruiker.
3.3 EXTERNE HULPPROGRAMMA'S VOOR SPELERS ("EPA"). Relax Gaming verbiedt externe
hulpprogramma's voor spelers ("EPA-programma's") die zijn ontworpen om een oneerlijk voordeel te
bieden aan spelers. Relax Gaming definieert de term "extern" als computersoftware (anders dan de
Software) en niet-softwaregebaseerde databases of profielen (bijv. websites en abonnementsdiensten).
Relax Gaming definieert de term "oneerlijk voordeel" als elk geval waarin een Gebruiker toegang heeft tot
informatie over andere spelers of deze verzamelt buiten datgene wat de Gebruiker persoonlijk heeft
waargenomen door diens eigen spel te spelen.
3.4. AUTOMATISCHE SPELERS (BOTS). Het gebruik van kunstmatige intelligentie met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, robots of andere dergelijke software is ten strengste verboden in verband met het
gebruik van de Diensten. Alle handelingen die de Gebruiker in verband met de Diensten verricht, moeten
persoonlijk worden uitgevoerd via de gebruikersinterface die toegankelijk is in verband met het gebruik
van de Software.
3.5. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Relax Gaming stappen kan ondernemen om het gebruik van
verboden EPA-programma's op te sporen en te voorkomen. Deze stappen kunnen omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, het onderzoeken van software die gelijktijdig met de Software van Relax Gaming op de
computer van de Gebruiker draait. De Gebruiker stemt ermee in dat deze niet zal proberen dergelijke
stappen te omzeilen, te verstoren of te blokkeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van
software van derden die dergelijke stappen omzeilt, verstoort of blokkeert.
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige nalatigheid, zal Relax
Gaming aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip
van, zonder beperking, schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van
informatie of enig ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik (of misbruik) van de Diensten,
zelfs als Relax Gaming vooraf kennis had van de mogelijkheid van dergelijke schade.
5. AMENDEMENT
Relax Gaming behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst of enig deel daarvan op elk gewenst
moment bij te werken of te wijzigen zonder een afzonderlijke kennisgeving, en de Gebruiker is gebonden
aan een dergelijke gewijzigde Overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze is geplaatst op de website
https://cf-mt-cdn1.relaxg.com/chew/docs/relax-poker-eula-nl.pdf. Daarom moedigt Relax Gaming
gebruikers aan om de Site regelmatig te bezoeken en de voorwaarden te controleren die zijn opgenomen in
de versie van de Overeenkomst die op elk moment van kracht is. Het voortgezette gebruik van de Diensten
door de Gebruiker wordt geacht in te houden dat de Gebruiker instemt met eventuele wijzigingen aan de
Overeenkomst.
6. TOEPASSELIJK RECHT
De Overeenkomst en alle daarmee verband houdende aangelegenheden worden beheerst door, en
geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Malta. De Gebruiker stemt er onherroepelijk mee
in dat, onder voorbehoud van het onderstaande, de rechtbanken van Malta exclusief bevoegd zijn met
betrekking tot elke vordering, geschil of meningsverschil betreffende de Overeenkomst en elke kwestie die
daaruit voortvloeit, en doet onherroepelijk afstand van elk recht dat deze zou kunnen hebben om bezwaar
te maken tegen het instellen van een vordering in die rechtbanken, of om te beweren dat de vordering is
ingesteld in een forum dat ongeschikt is, of dat die rechtbanken niet bevoegd zijn. Niets in deze clausule
zal het recht van Relax Gaming beperken om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Gebruiker in
een andere bevoegde rechtbank, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in een of meer

rechtsgebieden het ondernemen van gerechtelijke stappen in andere rechtsgebieden uitsluiten, al dan niet
gelijktijdig, voor zover toegestaan door de wet van dergelijke andere rechtsgebieden.
7. SCHEIDBAARHEID
Indien een bepaling van deze Overeenkomst in enig rechtsgebied onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar
is of wordt, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van enige
andere bepaling van deze Overeenkomst of de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van
die of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.
8. OVERDRACHT
Relax Gaming behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn rechten
of plichten uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen.
9. DIVERSEN
9.1. Geen verklaring van afstand door Relax Gaming van enige schending van enige bepaling van deze
Overeenkomst (met inbegrip van het nalaten door Relax Gaming om strikte en letterlijke uitvoering van of
naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst te eisen) zal op enigerlei wijze worden geïnterpreteerd
als een verklaring van afstand van enige latere schending van een dergelijke bepaling of van enige
schending van enige andere bepaling van deze Overeenkomst.
9.2. Niets in deze Overeenkomst zal rechten of andere voordelen scheppen of toekennen ten gunste van
derden die geen partij zijn bij deze Overeenkomst.
9.3. Niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, agentschap, trustregeling, fiduciaire relatie, joint
venture of een dergelijke relatie tussen de Gebruiker en Relax Gaming creëren of geacht worden te creëren.
9.4. Deze Overeenkomst vormt de volledige afspraak en overeenkomst tussen de Gebruiker en Relax
Gaming met betrekking tot de Diensten en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen
tussen de Gebruiker en Relax Gaming.
9.5. De Engelstalige versie van deze Overeenkomst is de geldende versie in geval van discrepantie tussen
vertaalde versies van deze Overeenkomst.

