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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, tenzij dit uitdrukkelijk is
bestemd voor persoonlijk gebruik.
Wacom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze publicatie
aan te brengen.
Wacom doet zijn best om in dit document actuele en accurate informatie op te nemen. Wacom behoudt
zich echter het recht voor om specificaties en productconfiguraties zonder kennisgeving vooraf naar eigen
inzicht te wijzigen, en zonder enige verplichting om dergelijke wijzigingen in deze handleiding op te nemen.
Het hierboven vermelde jaartal geeft aan wanneer deze handleiding werd voorbereid. De datum waarop
deze "handleiding" aan gebruikers wordt verstrekt valt echter tegelijkertijd met de marktintroductie van het
desbetreffende Wacom-product.
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Wacom is een gedeponeerd merk van Wacom Co., Ltd.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
Zorg ervoor dat u alle instructies en waarschuwingen in deze gids opvolgt. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in gegevensverlies of schade aan uw computer. Bovendien kan uw garantie hierdoor komen te vervallen, in welk geval alle verantwoordelijkheid van Wacom voor het repareren of vervangen van het product
eveneens komt te vervallen.

WAARSCHUWING
Gebruik de STU-430, STU-530 of DTU-1031 LCD signature-tablet niet in een systeem voor facilitair
beheer waarvoor een uitzonderlijke hoge mate van betrouwbaarheid is vereist. Hierdoor is het mogelijk
dat de werking van andere apparatuur wordt verstoord, of dat andere apparatuur de werking van uw LCD
signature-tablet verstoort.
In situaties waarin het gebruik van de LCD signature-tablet is verboden, moet u deze uitschakelen om te
voorkomen dat deze de werking van andere elektronische apparatuur verstoort. Wacom stelt zich niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade.
Hoogspanning. Open of demonteer de LCD signature-tablet niet. Als de behuizing is geopend, bestaat er kans op een elektrische schok. Met het openen of demonteren van de LCD signature-tablet zal
uw garantie komen te vervallen, in welk geval alle verantwoordelijkheid van Wacom voor het repareren of
vervangen van het product eveneens komt te vervallen.
Als het LCD-scherm is beschadigd, mag u GEEN vloeistof aanraken die mogelijk uit het beeldscherm
lekt. Deze vloeistof heeft een irriterende werking. Als de vloeistof in contact komt met uw huid, ogen of
mond moet u het desbetreffende lichaamsdeel onmiddellijk spoelen met stromend water gedurende een
periode van minimaal 15 minuten. In geval van contact met uw ogen of mond dient u tevens een arts te
raadplegen.
Zorg ervoor dat kinderen geen kans krijgen om de penpunt in te slikken. De penpunt kan per ongeluk
worden losgetrokken als kinderen erop bijten.

WAARSCHUWING
U mag de LCD signature-tablet niet gebruiken of opslaan:
• als er sprake is van extreme temperatuurwisselingen of temperaturen die buiten de specificaties vallen
(bijvoorbeeld buiten of in een voertuig).
• als de LCD signature-tablet en pen worden blootgesteld aan direct zonlicht, hitte die afkomstig is van
andere apparatuur of aan water of enige andere vloeistof.
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Gebruik de LCD signature-tablet niet in een stoffige omgeving. Hierdoor kan de eenheid beschadigd
raken.
Demonteer de pen niet. Als de pen wordt gedemonteerd, is het mogelijk dat deze niet langer naar behoren werkt. In dat geval komt alle verantwoordelijkheid van Wacom voor het repareren of vervangen van het
product te vervallen.
Maak geen krassen op het display. Zorg ervoor dat er geen scherpe objecten met het display in contact
komen. Voorkom hevige schokken of trillingen van de LCD signature-tablet of de pen. Als de LCD signaturetablet wordt blootgesteld aan klappen of ten val komt, kunnen het display en andere onderdelen beschadigd
raken.
Plaats geen zware objecten op de LCD signature-tablet en oefen er geen zware druk op uit. Hierdoor
kan het display beschadigd raken.
Plaats geen zware objecten op de bekabeling van de LCD signature-tablet, zorg ervoor dat de kabels
niet herhaaldelijk met kracht worden gebogen en oefen geen zware druk uit op de kabelstekkers.
Hierdoor kunnen het apparaat en de bekabeling worden beschadigd.
Als de penpunt scherp of hoekig wordt, kan deze de coating van het display beschadigen. Vervang
indien nodig de penpunt.
Stel de LCD signature-tablet niet bloot aan krachtige ontladingen van statische elektriciteit of de opbouw van statische elektriciteit op het LCD-display. Dit kan resulteren in een tijdelijke vlekkerigheid van
het LCD-display. Als het display van de LCD signature-tablet vlekkerig wordt, moet u deze ingeschakeld
laten. Het vlekkige uiterlijk zou na een paar uur moeten zijn verdwenen.

BEDIENING
De tablet aansluiten
De tablet kunt u op een computer aansluiten met behulp van de bijgeleverde USB-kabel.

Voeding
De STU-430, STU-530 en DTU-1031 LCD signature-tabletten zijn zodanig ontwikkeld dat ze van stroom
worden voorzien via de USB-poort van uw computer.

OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT
De penpunt vervangen
De penpunt kan slijten als gevolg van normaal gebruik. Als de penpunt te kort wordt of een scherpe rand
krijgt, kunt u deze vervangen door een vervangende penpunt. Voor het vervangen van penpunten kunt u
contact opnemen met uw Wacom Signature Solution Partner. Het onderdeelnummer voor vervangende
penpunten is ACK-20401K.

Opmerking over het gebruik
Als het LCD-paneel gedurende een lange periode continu wordt gebruikt, blijft er een elektrisch residu achter in de nabijheid van de elektrode binnen het LCD-scherm. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat u een
resterend beeld of “spookbeeld” van het vorige beeld ziet. Dit effect wordt beeldpersistentie genoemd. Om
beeldpersistentie te voorkomen raadt Wacom het gebruik aan van een bewegende screensaver wanneer
het scherm is ingeschakeld, maar niet wordt gebruikt.
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Onderhoud van uw LCD signature-tablet
Houd de pen en het oppervlak van het LCD-scherm schoon. Stof en vuildeeltjes kunnen aan de pen blijven
kleven en voor slijtage van het displayoppervlak zorgen. Door uw pen en het oppervlak van het LCD-display
regelmatig te reinigen kunt u de levensduur van uw LCD signature-tablet maximaliseren. Bewaar de tablet
en pen op een schone, droge locatie en vermijd extreme temperaturen. De beste temperatuur is kamertemperatuur. De LCD signature-tablet en pen zijn niet bedoeld om uit elkaar te halen. Als u het product uit elkaar
haalt, komt uw garantie automatisch te vervallen.

Reinigen van uw LCD signature-tablet
Voor het reinigen van de behuizing van de LCD signature-tablet en de pen moet u gebruikmaken van een
zachte, licht bevochtigde doek. U kunt de doek bevochtigen met uiterst milde zeep die met water is verdund.
Maak geen gebruik van verfverdunner, benzeen, alcohol of andere oplosmiddelen om de tabletbehuizing of
de pen te reinigen. Maak voor het reinigen van het display gebruik van een antistatische of licht bevochtigde
doek. Tijdens het reinigen moet u ervoor zorgen dat u zo min mogelijk druk op het display uitoefent en dat
het oppervlak van het display niet nat wordt. Gebruik geen schoonmaakmiddel om het display te reinigen.
Hierdoor kan de coating van het scherm beschadigd raken. N.B.: schade van dit type wordt niet gedekt door
de garantie van de fabrikant.
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PRODUCTSPECIFICATIES
Productspecificaties voor de STU-430
Algemene specificaties
Afmetingen (B x D x H)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Gewicht

279 g

Bedrijfscondities
Temperatuur:

5 tot 40 graden Celsius

Vocht:

30% tot 80% RH (niet-condenserend)

Opslagcondities
Temperatuur:

-20 tot 60 graden Celsius

Vocht:

30% tot 90% RH (niet-condenserend)

Voedingsspanning

DC 5V (stroomvoorziening via USB-bus)

Stroomverbruik

Minder dan 1,0 W

Weergave
Beeldschermpaneel

5 inch F-STN LCD positief reflecterend

Aantal pixels

320 x 200

Pixelfrequentie

0,300 x 0,300 mm

Tablet
Technologie

Elektronische resonantietechnologie

Actief schermgebied (B x D)

95,98 x 59,98 mm

Resolutie

2.540 lpi

Coördinaatnauwkeurigheid

±0.5 mm

Maximale reactiesnelheid

200 pps

Drukgevoeligheid

1024 niveaus

Interface

USB 2.0 volledige snelheid
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Productspecificaties voor de STU-530
Algemene specificaties
Afmetingen (B x D x H)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm

Gewicht

289 g

Bedrijfscondities
Temperatuur:

5 tot 40 graden Celsius

Vocht:

30% tot 80% RH (niet-condenserend)

Opslagcondities
Temperatuur:

-20 tot 60 graden Celsius

Vocht:

30% tot 90% RH (niet-condenserend)

Voedingsspanning

DC 5V (stroomvoorziening via USB-bus)

Stroomverbruik

Minder dan 2,5 W

Weergave
Beeldschermpaneel

5 inch Amorf TFT LCD

Aantal pixels

800 x 480

Pixelfrequentie

0,135 x 0,135 mm

Tablet
Technologie

Elektronische resonantietechnologie

Actief schermgebied (B x D)

108,0 x 64,8 mm

Resolutie

2.540 lpi

Coördinaatnauwkeurigheid

±0.5 mm

Maximale reactiesnelheid

200 pps

Drukgevoeligheid

1024 niveaus

Interface

USB 2.0 volledige snelheid
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Productspecificaties voor de DTU-1031
Algemene specificaties
Afmetingen (B x D x H)

310 x 211 x 14 mm

Gewicht

990 g

Bedrijfscondities
Temperatuur:

5 tot 35 graden Celsius

Vocht:

20% tot 80% RH (niet-condenserend)

Opslagcondities
Temperatuur:

-10 tot 60 graden Celsius

Vocht:

20% tot 90% RH (niet-condenserend)

Voedingsspanning

DC 5V (stroomvoorziening via USB-bus)

Stroomverbruik

Minder dan 5W

Weergave
Beeldscherm

10,1 IPS TFT LCD

Aantal pixels

1280 x 800

Tablet
Technologie

Elektronische resonantietechnologie

Actief schermgebied (B x D)

216,96 x 135,60 mm

Resolutie

2.540 lpi

Coördinaatnauwkeurigheid

±0.5 mm

Maximale reactiesnelheid

200 pps

Drukgevoeligheid

512 niveaus

Interface

USB 2.0 volledige snelheid
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INFORMATIE OVER AFDANKEN EN RECYCLING
INFORMATIE OVER AFDANKEN IN DE EUROPESE UNIE (AEEA)

Hergebruik, recycling en herstel. U wordt aangeraden om dit product te recyclen indien u het vervangt door een nieuwer model of als de gebruiksduur ten einde is gekomen. Hiervoor kunt u het product
inleveren bij een relevant inzamelpunt voor recycleerbaar materiaal binnen uw gemeente of regio. Op deze
manier kunt u het milieu beschermen tegen mogelijk binnen afvalmateriaal aanwezige gevaarlijke stoffen.
Overeenkomstig WEEE Richtlijn of plaatselijke wetten van de lidstaten is het aan inwoners van de Europese
Unie niet toegestaan om elektrische en elektronische apparatuur als ongesorteerd huishoudelijk afval aan
te bieden. Producten waarvoor deze regels gelden, dragen bovenstaand WEEE-symbool, tenzij de omvang
of de functie van het product dit niet toelaat. Wacom-producten vallen onder de bepalingen van Richtlijn en
dienen apart naar het desbetreffende verzamelpunt bij u in de buurt te worden gebracht.

Wettelijke verklaring
EU-conformiteitsinformatie
Het product voldoet aan de Europese EMC- en RoHS-richtlijn. Zie: www.wacom.eu/certificates
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LICENTIE EN GARANTIES
(Europa, Afrika en het Midden-Oosten)
Wacom sign pro PDF Signature-Software
Gebruiksrechtovereenkomst
Deze gebruiksrechtovereenkomst (deze “Overeenkomst”) is tussen u (zowel degene die de software installeert
als de juridische eenheid die de opdracht aan deze persoon heeft gegeven) (“U” of “Uw”) en Wacom Co. Ltd,
2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (“Wacom”).
HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG LEEST EN BEGRIJPT. DOOR KLIKKEN OP
DE KNOP “IK GA AKKOORD” OF GEBRUIKEN OF INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE GAAT U AKKOORD MET
DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. GAAT U NIET AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN
DEZE OVEREENKOMST EN GAAT U NIET AKKOORD MET DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST,
KLIK DAN OP DE KNOP “IK GA NIET AKKOORD”. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST,
MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF ACTIVEREN.
1.

2.

Definities
1.1

“Documentatie” hiermee worden de gebruikershandleidingen voor het installeren en gebruiken van de software bedoeld.

1.2

“Product”: hiermee wordt een stuk hardware met de merknaam Wacom bedoeld waarmee de
software compatibel is. Als u bijvoorbeeld de software samen met een tablet, signature-pad of
ander apparaat van het merk Wacom hebt gekocht (“productpakket”), wordt het productpakket beschouwd als een “product”. Als u de software als een stand-alone-product hebt aangeschaft, via downloaden of anderszins, is een “product” een tablet, signature-pad of ander
apparaat van het merk Wacom waarmee de software compatibel is.

1.3

“Software”: hiermee wordt het computerprogramma “Wacom sign pro PDF” signature-software en documentatie mee bedoeld dat aan u is geleverd alsmede updates voor voornoemde
producten die door Wacom aan u zijn geleverd. “Software” staat niet voor resp. omvat niet
software van derden.

1.4

“Software van derden”: hiermee worden de softwarecomponenten bedoeld (inclusief opensource-software) zoals beschreven in hoofdstuk 5.6 alsmede licenties, kennisgevingen, broncode en/of documentatie die hierop betrekking heeft.

SOFTWARELICENTIE
2.1

Beperkte licentie. Overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Wacom
u hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie voor: (a) gebruik en installatie van één enkel
exemplaar van de software, uitsluitend in een voor een computer leesbare vorm, op één enkele computer of ander vergelijkbaar toestel, uitsluitend in combinatie en voor gebruik met een
Product; (b) gebruik van de documentatie die bij de software wordt geleverd ter ondersteuning
van uw geautoriseerd gebruik van de software; en (c) het maken van één enkele back-up-kopie
van de software, uitsluitend bedoeld voor back-up-doeleinden, vooropgezet dat alle kennisgevingen, legendes en symbolen die betrekking hebben op het handelsmerk, het copyright en
overige beperkende eigendomsrechten van de originele versie van de software worden gereproduceerd op een dergelijke back-up-kopie.

2.2

Beperkingen. U mag de software (inclusief de documentatie) niet kopiëren of gebruiken anders dan is toegestaan volgens deze overeenkomst en zult zulks niet toestaan, stimuleren of
mogelijk maken voor derden, tenzij voor noodherstel, programmafoutverificatie en back-updoeleinden. U mag de software niet modificeren, vertalen, verspreiden, hierop gebaseerde
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producten vervaardigen, verpanden, herlicentiëren, sublicentiëren, lenen, verhuren of leasen of
de software gebruiken voor trainingen van derden, commerciële timesharing of in een servicebureau en zult zulks niet toestaan, stimuleren of mogelijk maken voor derden. U mag de software niet onderwerpen aan reverse engineering, disassembling of decompiling, of de broncode, algoritmen, methoden of technieken gebruikt voor of opgenomen in de software proberen
te achterhalen, behoudens tot de mate waarin dit ondanks deze beperking is toegestaan door
de wet; u zult zulks niet toestaan, stimuleren of mogelijk maken voor derden. U mag de software niet gebruiken in combinatie met een tablet, signature-pad of ander apparaat welke geen
Product is als gedefinieerd in deze overeenkomst en zult zulks niet toestaan, stimuleren of mogelijk maken voor derden. U mag geen kennisgevingen, legendes en symbolen die betrekking
hebben op het handelsmerk, het copyright en overige beperkende eigendomsrechten op of in
de software verwijderen of wijzigen.

3.

2.3

Geen toewijzing; eenmalige overdracht. U mag de software of uw rechten of verplichtingen van deze overeenkomst niet overdragen, toewijzen of delegeren, door kracht van wet of
anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wacom, die niet om onbillijke
redenen zal worden geweigerd. U mag echter eenmalig een permanente overdracht van de
software en van uw rechten van deze overeenkomst naar een andere partij uitvoeren indien
en alleen dan, als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) de overdracht omvat alle
componenten en onderdelen van een productpakket waarmee de software was gebundeld,
alle geprinte materialen, ten minste één exemplaar van alle software van derden, overige garanties die gelden voor het Product en al uw rechten en verplichtingen van deze overeenkomst,
(b) u hebt verder geen kopieën van de software of gedeelten hiervan op enig medium of computer, en (c) de partij die de software ontvangt, begrijpt de voorwaarden van deze overeenkomst en gaat hiermee akkoord. Enige overdracht, toewijzing of delegatie van uw rechten of
verplichtingen van deze overeenkomst die in strijd is met deze paragraaf, is ongeldig en van
gener waarde.

2.4

Eigendomsrecht. De software is aan u gelicentieerd, niet verkocht, uitsluitend voor gebruik in
overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Wacom en/of zijn gelieerde
ondernemingen of licentiegevers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en
van de software alsmede alle rechten met betrekking tot octrooien, copyright, handelsmerken,
bedrijfsgeheimen en overig intellectueel eigendom of industriële rechten met betrekking tot
de software, inclusief modificaties, verbeteringen, updates en hierop gebaseerde producten.
Wacom behoudt alle rechten en belangen met betrekking tot de software die niet expliciet in
deze overeenkomst aan u zijn toegekend; u verkrijgt geen andere rechten, expliciet of impliciet,
met betrekking tot de software anders dan die rechten die expliciet in deze overeenkomst zijn
toegekend.

2.5

Geen ondersteuning. Wacom heeft geen verplichting voor het leveren van technische ondersteuning, onderhoud, updates, modificaties of nieuwe releases volgens deze overeenkomst.

2.6

Updates. Wacom kan naar eigen goeddunken voor u updates of upgrades van de software
beschikbaar maken. De voorwaarden van deze overeenkomst bepalen een eventuele update
of upgrade van Wacom aan u die de software vervangt, aanvult, modificeert of uitbreid, met
dien verstande dat indien een dergelijke upgrade of update vergezeld gaat van extra voorwaarden, deze voorwaarden zullen gelden voor zover ze niet conflicteren met de voorwaarden van
deze overeenkomst.

GARANTIEBEPALINGEN
3.1

Beperkte garantie. Wacom garandeert dat de software, indien gebruikt overeenkomstig de
documentatie en de voorwaarden van deze overeenkomst, zal werken overeenkomstig de
documentatie gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de dag dat de software door u
voor de eerste keer is geïnstalleerd of geactiveerd (“Garantieperiode”). Indien de software
niet voldoet aan voornoemde garantie gedurende de garantieperiode, zal Wacom commerci11

eel verantwoorde actie ondernemen om een dergelijk gebrek te corrigeren door de software
te repareren of te vervangen zonder bijkomende kosten voor u. Indien Wacom vindt dat het
repareren of vervangen van de software niet mogelijk of niet naar verhouding is, of niet kan
worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn of hoeveelheid ongemak, kan Wacom in plaats
van een reparatie of vervanging een geschikte teruggave van eventuele betaalde kosten voor
de software aanbieden of u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te herroepen, inclusief de teruggave van alle software aan Wacom. De software is niet foutentolerant en is niet
ontworpen, toegelaten of bedoeld voor toepassingen met een hoge risicofactor. Mondelinge of
schriftelijke informatie of advies van Wacom, zijn tussenpersonen, verdelers of wederverkopers
van de software of productpakketen vormt geen garantie en kan op geen enkele manier het
bereik van de garantie uitbreiden die door Wacom expliciet in deze overeenkomst wordt gegeven. In deze paragraaf worden de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van Wacom
beschreven alsmede uw enige rechtsmiddel indien de software niet voldoet aan voornoemde
garantie. Wacom garandeert niet dat: (a) de software voldoet aan uw eisen, (b) de software
compatibel is met of werkt op de computer of ander apparaat waar u deze op installeert, of (c)
defecten in de software zullen worden gecorrigeerd of dat de werking van de software zonder
onderbrekingen en storingvrij is. Deze overeenkomst bevat geen garanties van Wacom voor de
hardwarecomponenten van producten die vallen onder Wacom’s standaard-hardwaregarantie
indien toepasselijk. Wacom heeft geen garantieverplichtingen volgens deze paragraaf indien
een gebrek het gevolg is van onbevoegd gebruik van de software, misbruik, verkeerd gebruik,
verandering, nalatigheid of ongevalsschade van de software, of reparatie of modificatie van
de software die niet is uitgevoerd door Wacom. Vervanging of reparatie van software maakt
de garantieperiode niet langer dan de oorspronkelijke garantieperiode. WACOM STAAT NIET
GARANT VOOR DE SOFTWARE VAN DERDEN. Indien u echter een ernstig defect ontdekt dat
geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door of is toe te schrijven aan de software van derden, zal
Wacom een dergelijk defect melden bij de licentiegever van de software van derden zodat er
actie kan worden ondernomen. Wacom kan niet garanderen dat de licentiegever actie onderneemt om het defect te verhelpen. Indien een dergelijk defect binnen de garantieperiode bij
Wacom wordt gemeld en Wacom niet in staat is om binnen de garantieperiode voor een oplossing te zorgen, kan Wacom naar eigen goeddunken een geschikte teruggave van eventuele
betaalde kosten voor de software aanbieden of u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst
te herroepen, inclusief de teruggave van alle software aan Wacom.
3.2

4.

Disclaimers. Behalve de beperkte garanties die expliciet in deze overeenkomst worden genoemd, AANVAARDT WACOM VERDER GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. IN DE HOOGST WETTELIJK TOEGELATEN MATE DOET
WACOM NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF WAARBORGEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, BEVREDIGENDE
KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, EIGENDOMSRECHT EN INBREUK OP RECHTEN VAN
DERDEN EN AANSPRAKEN DIE VOORTKOMEN UIT DE UITVOERING, HET ZAKEN DOEN EN
DE HANDELSGEWOONTEN. INDIEN U EEN CONSUMENT BENT (EEN GEBRUIKER VAN DE
SOFTWARE VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN EN NIET VOOR ZAKELIJKE, HANDELSOF PROFESSIONELE DOELEINDEN), GELDEN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN NIET
VOOR U AFHANKELIJK VAN DE GELDENDE WETTEN VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN
U WOONT.

BEËINDIGING
Deze overeenkomst is van kracht totdat hij wordt beëindigd. Bovendien zullen uw rechten en licenties
krachtens deze overeenkomst automatisch worden beëindigd en niet langer van kracht zijn, zonder
enige kennisgeving of actie van Wacom, indien u niet voldoet aan bepaalde voorwaarden van deze
overeenkomst. Na beëindiging van deze overeenkomst dient u elk gebruik van de software te stoppen en de software alsmede alle kopieën hiervan (inclusief uw back-up-kopie en alle documentatie)
van uw computer en vergelijkbaar apparaat waarop deze was geïnstalleerd permanent te wissen en
onherstelbaar te maken. Na beëindiging van deze overeenkomst blijven de paragrafen 1, 2.2, 2.4, 3.2,
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4, en 5 van kracht.
5.

ALGEMENE VOORWAARDEN
5.1

Toepasselijk recht. Deze overeenkomst en alle kwesties die voortkomen uit of betrekking
hebben op deze overeenkomst zullen vallen onder de binnenlandse wetten van Japan zonder
dat het recht van toepassing ten uitvoer wordt gebracht. Deze overeenkomst valt niet onder
de conventie voor contracten van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van
goederen, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. In geval van een controverse,
claim of geschil tussen partijen die voortkomt uit of betrekking heeft op deze overeenkomst of
de software, wordt een dergelijke controverse, claim of geschil uitsluitend gearbitreerd in de
Tokyo District Court in Japan, waarbij Wacom en u beide onherroepelijk instemmen met de
jurisdictie en het rechtsgebied van een dergelijke rechtbank.

5.2

Beperking van aansprakelijkheid. Onder geen enkele voorwaarde is een van partijen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, bijkomende schade of hoge schadevergoeding, of schade door verlies van winst, omzet, handel, spaargeld, data, gebruik of kosten
van vervangende verschaffing, veroorzaakt door een partij of derden, hetzij in een contractuele
actie of bij onrechtmatige daad of bij een andere theorie, zelfs indien de andere partij op de
mogelijkheid van dergelijke schade gewezen is of indien dergelijke schade te verwachten was.
Wacom’s aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst of op enige wijze met betrekking tot de software gaat niet verder dan het bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald voor
de software of het productpakket. U dient de kwitantie of andere documenten waaruit blijkt
hoeveel u daadwerkelijk voor de software of het productpakket hebt betaald, te bewaren. Partijen erkennen dat de beperkingen van de aansprakelijkheid van deze paragraaf 5.2 en in de
andere bepalingen van deze overeenkomst en de inschatting van risico hierbij een belangrijk
element zijn van de afspraak tussen partijen, zonder welke Wacom deze overeenkomst niet
zou zijn aangegaan. Wacom’s prijsstelling voor de software en de productpakketen weerspiegelt deze risico-inschatting en de aansprakelijkheidsbeperking hierin. Niettegenstaande het
voorgaande beperkt niets in deze overeenkomst de aansprakelijkheid van Wacom jegens u
indien er sprake is van: (i) dood of persoonlijk letsel wat direct het gevolg is van nalatigheid van
de kant van Wacom, zijn werknemers of tussenpersonen; of (ii) fraude of verzuim van Wacom,
zijn werknemers of tussenpersonen; of (iii) van opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van
Wacom.

5.3

Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze overeenkomst als illegaal, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling voor zover mogelijk uitgevoerd in overeenstemming met de uitgesproken intentie van partijen, of, indien deze uitvoering
niet mogelijk is, losgekoppeld en verwijderd uit deze overeenkomst, waarbij het restant van
deze overeenkomst volledig van kracht blijft.

5.4

Naleving van de wet. U dient de geldende wetten en voorschriften volledig na te leven, inclusief exportwetten en plaatselijke wetten van het land of het gebied waarin u woont of de
software gebruikt. Zonder de algemeenheid van het voorgaande in te perken, mogen u en
uw vertegenwoordigers de software of een direct product hiervan niet exporteren, versturen
of overbrengen naar een bestemming, persoon of entiteit die is beperkt of verboden door de
geldende wetgeving.

5.5

Gehele overeenkomst; algemeen. Deze overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen partijen en vervangt alle voorafgaande of contemporaire overeenkomsten of offertes, in
schrift of mondeling, betreffende het onderwerp van deze overeenkomst. Hiermee wordt geen
vennootschap, joint venture, werkgever-werknemerrelatie, agentschap of franchise-relatie tussen u en Wacom gecreëerd en valt zulks ook niet hieruit af te leiden. Elk kopje, titel of bovenschrift in deze overeenkomst wordt uitsluitend gebruikt voor het gemak en is op geen enkele
manier een definitie of verklaring van de betreffende paragraaf of bepaling. De verklaring van
afstand van een partij van niet-nakoming of schending van deze overeenkomst kan alleen
schriftelijk worden gedaan en kan geen verklaring van afstand zijn voor enige andere of vol13

gende niet-nakoming of schending.
5.6

Insluiting van software van derden, inclusief open-source-software. Onderstaande componenten van software van derden worden geïnstalleerd als u de “Wacom sign pro PDF”
signature-software installeert en worden gebruikt als u de “Wacom sign pro PDF” signaturesoftware draait. Met uitzondering van de component “Jpedal” van de software van derden is
alle software van derden (eventueel) onderworpen aan afzonderlijke licentievoorwaarden en
niet aan de voornoemde bepalingen van deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De software-component Jpedal is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst met uitzondering van de beperkingen van paragraaf 3.1. U MOET eventueel afzonderlijke licentievoorwaarden lezen en beoordelen die gelden voor de software van derden. Voor
het beoordelen van eventueel geldende afzonderlijke licentievoorwaarden alsmede overige informatie, waaronder copyright-kennisgevingen en kennisgevingen met betrekking tot afwijzing
van waarborgen en aansprakelijkheid kunt u klikken op de link in het dialoogvenster dat u ook
gebruikt voor het aangeven van uw beslissing aangaande het accepteren van de voorwaarden
van deze overeenkomst. Dergelijke informatie over componenten van software van derden is
ook beschikbaar bij het gebruik van de “Help”-functie van de Wacom sign pro PDF signaturesoftware alsmede in de “Licenties”-map op de Wacom sign pro PDF signature-software-CD
en/of aan u geleverd met de download van de software.

Component				Eigenaar copyright
Bouncy Castle Java 		
cryptographic APIs 1.48		

Copyright © 2000-2012 The Legion Of The Bouncy Castle

iText en iText Sharp Software v. 5.4.0

Copyright © 1T3XT BVBA

Java JRE 7 v. 1.7.0			
Copyright © 1993, 2013, Oracle en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
OpenSSL 1.0.0d toolkit.		
voorbehouden.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten

				
den.

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young. Alle rechten voorbehou-

WindowsTemplate Library 8.0
houden.

Copyright © 2007 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbe-

JPedal Java PDF Library 4.94b05

Copyright © IDR Solutions Limited 2011

novaPDF OEM v7			
den.

Copyright © 2002-2011 SOFTLAND. Alle rechten voorbehou-

zlib 1.2.3				

Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly en Mark Adler

DOOR TE KLIKKEN OP ONDERSTAANDE KNOP “IK GA AKKOORD” ERKENT U, DAT (1) U DEZE
OVEREENKOMST VOLLEDIG HEBT GELEZEN EN BEOORDEELD, INCLUSIEF EVENTUELE VAN
TOEPASSING ZIJNDE LICENTIES VAN COMPONENTEN VAN SOFTWARE VAN DERDEN, (2) U AKKOORD GAAT MET DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST INCLUSIEF EVENTUELE
VAN TOEPASSING ZIJNDE LICENTIES VAN COMPONENTEN VAN SOFTWARE VAN DERDEN, (3)
DE PERSOON DOOR TE KLIKKEN DE VOLMACHT, TOESTEMMING EN HET WETTELIJK RECHT
HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS U AAN TE GAAN EN, (4) DOOR ALDUS TE KLIKKEN,
DEZE OVEREENKOMST BINDENDE EN AFDWINGBARE VERPLICHTINGEN VOOR U IMPLICEERT.
© 2014 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden
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