FreeStyle LibreLink
Document Licenties en kennisgevingen
Android
Dit document bevat licenties en kennisgevingen voor de in het bovengenoemde product
gebruikte openbronsoftware.
Apache Licentie:

com.google.dagger:dagger-compiler v2.0.1 - Apache License 2.0
© 2012 The Dagger Authors
com.google.dagger:dagger v2.0.1 - Apache License 2.0
© 2012 The Dagger Authors
com.gitlab.NobleworksSoftware.NobleInjection:generic-component-compiler v1.0.2 - Apache License 2.0
© 2015 Dale King
com.gitlab.NobleworksSoftware.NobleInjection:generic-component-runtime v1.0.2 - Apache License 2.0
© 2015 Dale King
com.gitlab.NobleworksSoftware.NobleInjection:android-injection-service v1.0.2 - Apache License 2.0
© 2015 Dale King
org.jetbrains:annotations v13.0 - Apache License 2.0
© 2000-2012 JetBrains s.r.o
com.android.support:multidex v1.0.1 - Apache License 2.0
© 2013 The Android Open Source Project
com.android.support:appcompat-v7 v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2013 The Android Open Source Project
com.android.support:design v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2016 The Android Open Source Project
com.android.support:cardview-v7 v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2014 The Android Open Source Project
com.android.support:recyclerview-v7 v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2013 The Android Open Source Project
com.android.support:support-annotations v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2014 The Android Open Source Project
com.android.support:support-v4 v25.2.0 - Apache License 2.0
© 2014 The Android Open Source Project
com.wdullaer:materialdatetimepicker v3.1.3 - Apache License 2.0
© 2014 Wouter Dullaert
com.squareup:android-times-square v1.6.4 - Apache License 2.0
© 2012 Square, Inc.
com.annimon:stream v1.0.3 - Apache License 2.0
© 2104 Victor Melnik
com.google.firebase:firebase-analytics v9.8.0 - Apache License 2.0
© 2016 Google, Inc.
com.google.firebase:firebase-crash v9.8.0 - Apache License 2.0
© 2016 Google, Inc.
io.reactivex:rxandroid v1.0.1 - Apache License 2.0
© 2015 The RxAndroid authors
io.reactivex:rxjava v1.0.14 - Apache License 2.0
© 2016-present, RxJava Contributors
com.jakewharton.rxbinding:rxbinding v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2015 Jake Wharton
com.jakewharton.rxbinding:rxbinding-support-v4 v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2015 Jake Wharton
com.jakewharton.rxbinding:rxbinding-appcompat-v7 v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2015 Jake Wharton
com.jakewharton:butterknife v7.0.1 - Apache License 2.0
© 2013 Jake Wharton
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com.jakewharton.timber:timber v4.1.0 - Apache License 2.0
© 2013 Jake Wharton
com.trello:rxlifecycle v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2016 Trello
com.trello:navi v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2016 Trello
com.trello:rxlifecycle-navi v0.4.0 - Apache License 2.0
© 2016 Trello
com.mcxiaoke.viewpagerindicator:library v2.4.1 - Apache License 2.0
© 2012 Jake Wharton
© 2011 Patrik Akerfeldt
© 2011 Francisco Figueiredo Jr.
com.squareup.okhttp:okhttp v2.5.0 - Apache License 2.0
© 2014 Square, Inc.
com.squareup.okhttp:okhttp-urlconnection v2.5.0 - Apache License 2.0
© 2014 Square, Inc.
com.squareup.phrase:phrase v1.1.0 - Apache License 2.0
© 2013 Square, Inc.
com.squareup.retrofit:retrofit v1.9.0 - Apache License 2.0
© 2013 Square, Inc.
com.squareup.retrofit:retrofit-mock v1.9.0 - Apache License 2.0
© 2013 Square, Inc.
commons-io:commons-io v2.4 - Apache License 2.0
© 2002-2017 The Apache Software Foundation
net.danlew:android.joda v2.8.2 - Apache License 2.0
c2015 Dan Lew
org.apache.commons:commons-lang3 v3.4 - Apache License 2.0
© 2001-2017 The Apache Software Foundation
org.apache.commons:commons-collections4 v4.0 - Apache License 2.0
© 2001-2016 The Apache Software Foundation
uk.co.chrisjenx:calligraphy v2.1.0 - Apache License 2.0
c2 013 Christopher Jenkins
org.apache.commons:commons-math3 v3.5 - Apache License 2.0
© 2001-2016 The Apache Software Foundation
com.github.PhilJay:MPAndroidChart v2.1.5 - Apache License 2.0
© 2016 Philipp Jahoda
com.f2prateek.rx.preferences:rx-preferences v1.0.0 - Apache License 2.0
© 2014 Prateek Srivastava
io.jsonwebtoken:jjwt v0.7.0 - Apache License 2.0
© 2014 jsonwebtoken.io
me.tatarka:gradle-retrolambda v2.3.0 - Apache License 2.0
© 2013 Evan Tatarka
com.jakewharton.scalpel:scalpel v1.1.2 - Apache License 2.0
© 2014 Jake Wharton
com.jakewharton.madge:madge v1.1.2 - Apache License 2.0
© 2013 Jake Wharton
com.jakewharton.hugo:hugo-plugin v1.2.1 - Apache License 2.0
© 2013 Jake Wharton
com.tbruyelle.rxpermissions:rxpermissions v0.7.1 - Apache License 2.0
© 2015 Thomas Bruyelle
org.powermock:powermock-core v1.6.2 - Apache License 2.0
© 2007-2017 PowerMock Contributors
org.powermock:powermock-module-junit4 v1.6.2 - Apache License 2.0
© 2007-2017 PowerMock Contributors
org.powermock:powermock-api-mockito v1.6.2 - Apache License 2.0
© 2007-2017 PowerMock Contributors
com.squareup.assertj:assertj-android v1.1.0 - Apache License 2.0
© 2013 Square, Inc.
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Apache Licentie 2.0
Apache Licentie
Versie 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE
1. Definities.
“Licentie” betekent de voorwaarden en bepalingen voor gebruik, reproductie en distributie zoals
gedefinieerd in de paragrafen 1 tot en met 9 van dit document.
“Licentiegever” betekent de eigenaar van het auteursrecht of de rechtspersoon die gemachtigd is door de eigenaar
van het auteursrecht die de Licentie verleent.
“Rechtspersoon” betekent de combinatie van de handelende rechtspersoon en alle andere rechtspersonen die
deze rechtspersoon besturen, door deze rechtspersoon worden bestuurd, of gezamenlijk met deze rechtspersoon
worden bestuurd. In het kader van deze definitie betekent “bestuurd” (i) de bevoegdheid, direct of indirect, om
deze rechtspersoon te leiden of beheren, hetzij contractueel of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent
(50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economisch eigendom van die rechtspersoon.
“U” (of “Uw”) betekent een persoon of Rechtspersoon die de door deze Licentie verleende toestemmingen uitoefent.
“Bronvorm” betekent de geprefereerde vorm voor het doen van aanpassingen, waaronder maar niet beperkt
tot softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.
“Objectvorm” betekent elke vorm die het gevolg is van mechanische transformatie of omzetting van een
Bronvorm, waaronder maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en
conversie naar andere mediatypes.
“Werk” betekent het auteurswerk, hetzij in Bron- of Objectvorm, beschikbaar gemaakt onder de Licentie, zoals
aangegeven door een auteursrechtkennisgeving die is opgenomen in of gehecht aan het werk (een voorbeeld
staat in de Bijlage hieronder).
“Afgeleid Werk” betekent elk werk, in Bron- of Objectvorm, gebaseerd op (of afgeleid van) het Werk en
waarvoor de redactionele revisies, annotaties, detaillering of andere aanpassingen in hun geheel een origineel
auteurswerk vertegenwoordigen. In het kader van deze Licentie valt onder Afgeleid Werk niet werk dat
scheidbaar blijft van, of slechts linkt naar (of in naam verbonden is met) de interfaces van het Werk en het
daarvan Afgeleid Werk.
“Bijdrage” betekent elk auteurswerk, waaronder de originele versie van het Werk en alle aanpassingen of
toevoegingen aan dat Werk of daarvan Afgeleid Werk, dat opzettelijk door de eigenaar van het auteursrecht
of door een persoon of Rechtspersoon die bevoegd is namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden,
bij de Licentiegever wordt ingediend voor opname in het Werk. In het kader van deze definitie betekent
“ingediend” elke vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie die naar de Licentiegever
of zijn vertegenwoordigers is verstuurd, waaronder maar niet beperkt tot communicatie op elektronische
mailinglijsten, broncodecontrolesystemen en probleemvolgsystemen die door of namens de Licentiegever
worden beheerd voor het bespreken en verbeteren van het Werk, maar uitgezonderd communicatie waarvan
de eigenaar van het auteursrecht duidelijk schriftelijk of anderszins aangeeft dat dit “Geen Bijdrage” is.

3 van 18

FreeStyle LibreLink Document Licenties en kennisgevingen
“Bijdrager” betekent de Licentiegever en elke persoon of Rechtspersoon namens wie een Bijdrage door de
Licentiegever is ontvangen en in het Werk is opgenomen.
2. Toekenning van auteursrechtlicentie. Binnen de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie verleent elke
Bijdrager U hierbij een permanente, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke
auteursrechtlicentie voor de reproductie, vervaardiging van Afgeleid Werk, openbare vertoning of uitvoering,
sublicentiëring en distributie van het Werk en daarvan Afgeleid Werk in Bron- of Objectvorm.
3. Toekenning van patentlicentie. Binnen de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie verleent elke
Bijdrager U hierbij een permanente, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke
(behalve zoals in deze paragraaf aangegeven) patentlicentie om het Werk te vervaardigen, laten vervaardigen,
gebruiken, aanbieden voor verkoop, verkopen, importeren of anderszins over te dragen, waarbij deze licentie
alleen geldt voor die patentaanspraken die door de Bijdrager gelicentieerd kunnen worden waarop
noodzakelijkerwijs inbreuk wordt gedaan door hun Bijdrage(n) alleen of door een combinatie van hun Bijdrage(n)
met het Werk waarvoor deze Bijdrage(n) was ingediend. Als U een patentrechtszaak start tegen een
rechtspersoon (waaronder een tegenvordering of tegeneis in een geding) en stelt dat het Werk of een Bijdrage in
dat Werk een directe of bijdragende patentinbreuk vormt, dan vervallen alle aan U verleende patentlicenties in
het kader van deze Licentie voor dat Werk per de datum dat een dergelijke rechtszaak wordt gestart.
4. Herdistributie. U mag kopieën van het Werk of daarvan Afgeleid Werk reproduceren en distribueren in elk
medium, met of zonder aanpassingen, en in Bron- of Objectvorm, zolang U aan de volgende voorwaarden
voldoet:
1. U moet alle andere ontvangers van het Werk of Afgeleid Werk een kopie van deze Licentie geven; en
2. U moet ervoor zorgen dat op alle aangepaste bestanden duidelijk wordt aangegeven dat U de bestanden

heeft veranderd; en

3. U moet, in de Bronvorm van elk Afgeleid Werk dat U distribueert, alle kennisgevingen van auteursrecht,

patent, handelsmerk en attributie van de Bronvorm van het Werk behouden, met uitzondering van die
kennisgevingen die geen betrekking hebben op een deel van het Afgeleid Werk, en

4. Als het werk bij de distributie ervan een “KENNISGEVING”-tekstbestand bevat, dan moet elk Afgeleid Werk

dat u distribueert een leesbare kopie van de kennisgevingen van toewijzing in dat KENNISGEVINGS-bestand
bevatten, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op een deel van het Afgeleid
Werk, op minstens een van de volgende plaatsen: binnen een KENNISGEVINGS-tekstbestand dat als deel van
het Afgeleid Werk wordt gedistribueerd; binnen de Bronvorm of documentatie, als deze met het Afgeleid
Werk wordt verstrekt; of binnen een door het Afgeleid Werk gegenereerde display, als en waar dergelijke
kennisgevingen van derden normaliter verschijnen. De inhoud van het KENNISGEVINGS-bestand is alleen ter
informatie en wijzigt de Licentie niet. U kunt Uw eigen kennisgevingen van toewijzing toevoegen binnen het
Afgeleide Werk dat u distribueert, samen of als addendum bij de KENNISGEVINGS-tekst van het Werk, zolang
die aanvullende kennisgevingen van toewijzing niet opgevat kunnen worden als zouden deze de Licentie
veranderen.

U kunt Uw eigen auteursrechtverklaring aan Uw aanpassingen toevoegen en aanvullende of andere
licentiebepalingen en voorwaarden stellen voor gebruik, reproductie of distributie van Uw aanpassingen, of voor
een Afgeleid Werk als geheel, zolang Uw gebruik, reproductie en distributie van het Werk verder voldoet aan de
voorwaarden in deze Licentie.
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5. Indiening van Bijdragen. Tenzij U expliciet anders aangeeft, vallen alle Bijdragen die u bewust bij de
Licentiegever indient voor opname in het Werk onder de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie, zonder
verdere voorwaarden of bepalingen. Niettegenstaande het bovengenoemde zal niets in dit document de
voorwaarden vervangen of wijzigen van een eventuele afzonderlijke licentieovereenkomst die u met de
Licentiegever voor dergelijke Bijdragen heeft gesloten.
6. Handelsmerken. Deze Licentie geeft geen toestemming voor gebruik van de handelsnamen, handelsmerken,
dienstmerken of productnamen van de Licentiegever, behalve waar dat vereist is voor redelijk en gangbaar
gebruik bij de beschrijving van de oorsprong van het Werk en de reproductie van de inhoud van het
KENNISGEVINGS-bestand.
7. Uitsluiting van garantie. Tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist of dit schriftelijk is overeengekomen,
levert de Licentiegever het Werk (en levert elke Bijdrager zijn Bijdragen) op basis van “AS IS”, ZONDER
GARANTIE OF VOORWAARDEN IN WELKE VORM DAN OOK, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, zonder
beperking, alle garanties of voorwaarden van EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, of
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U alleen bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de
geschiktheid voor gebruik of herdistributie van het Werk en aanvaardt alle risico's in verband met Uw
uitoefening van toestemmingen in het kader van deze Licentie.
8. Aansprakelijkheidsbeperking. Onder geen beding en onder geen enkele wettelijke theorie, hetzij
onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contract of anderszins, tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist
(zoals bewuste en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal een Bijdrager aansprakelijk zijn jegens U
voor schade, waaronder direct, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die
voortvloeit uit deze Licentie of uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het Werk (waaronder maar niet
beperkt tot schade wegens verlies aan goodwill, werkonderbreking, computeruitval of -storing, of enige andere
commerciële schade en verlies), zelfs als de Bijdrager in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke
schade.
9. Aanvaarding van garantie of aanvullende aansprakelijkheid. Bij de herdistributie van het Werk of daarvan
Afgeleid Werk, staat het u vrij om aanvaarding van ondersteuning, garantie, vrijwaring of andere
aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten in overeenstemming met deze Licentie aan te bieden en
daarvoor een tarief in rekening te brengen. Maar bij het aanvaarden van dergelijke verplichten mag U alleen
namens Uzelf en geheel voor Uw eigen verantwoordelijkheid handelen, niet namens enige andere Bijdrager, en
alleen als U ermee instemt om elke Bijdrager te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke
aansprakelijkheid die wordt toegeschreven aan of claims die worden ingebracht tegen deze Bijdrager doordat u
een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid heeft geaccepteerd.
EINDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
BIJLAGE: HOE U DE APACHE LICENTIE OP UW WERK TOEPAST
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Om de Apache Licentie op uw werk toe te passen, voegt u de volgende boilerplate kennisgeving toe, waarbij u
de velden tussen vierkante haakjes "[]” vervangt door uw eigen identificerende informatie. (Voeg de vierkante
haakjes niet toe!) De tekst moet binnen de desbetreffende commentaarsyntaxis voor het bestandsformaat
staan. Ook is het aan te bevelen dat een bestands- of klassenaam en beschrijving van het doel op dezelfde
“gedrukte pagina” als de auteursrechtkennisgeving worden opgenomen zodat deze makkelijker binnen de
archieven van derden kunnen worden herkend.

Copyright [yyyy] [naam van auteursrechteigenaar]
Gelicentieerd op grond van de Apache Licentie, versie 2.0 (de “Licentie”); u mag dit bestand alleen
in overeenstemming met de Licentie gebruiken.
Een kopie van deze Licentie is te verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist of dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de
software die op grond van de Licentie wordt gedistribueerd, gedistribueerd op basis van “AS IS”,
ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, uitdrukkelijk of
impliciet.
Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en beperkingen in het kader van de
Licentie.

MIT Licentie:
com.daimajia.swipelayout:library v1.1.8 - MIT License
©2014
me.tatarka.retrolambda.projectlombok:lombok.ast v0.2.3.a2 - MIT License
© 2010-2011 The Project Lombok Authors
org.mockito:mockito-core v1.10.19 - MIT License
©2007 Mockito contributors
org.robolectric:robolectric v3.1.4 - MIT License
©2010 Xtreme Labs, Pivotal Labs and Google Inc.
MIT Licentie
De MIT Licentie
Copyright (c) {yyyy} {naam van auteursrechteigenaar}
Hierbij wordt kosteloos toestemming gegeven aan een ieder die een kopie van deze software en bijbehorende
documentatiebestanden verkrijgt (de “Software”) om zonder restrictie de Software te verhandelen, waaronder
zonder beperkingen de rechten om de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren,
distribueren, sublicentiëren en/of kopieën ervan te verkopen, en om mensen aan wie de Software wordt
verstrekt toe te staan dat te doen, onder de volgende voorwaarden:
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De bovenstaande kennisgeving van auteursrecht en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle
kopieën of substantiële delen van de Software.
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER
MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIETINBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF EIGENAARS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
CLAIMS, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE OF CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS, ZONDER OF IN SAMENHANG MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE VERHANDELING VAN DE
SOFTWARE.
BSD 3-clausule "Nieuwe" of "Herziene" Licentie:
com.darwinsys:hirondelle-date4j v1.5.1 - BSD 3-clause "New" or "Revised" License
© 2002-2013, Hirondelle Systems
com.facebook.stetho:stetho v1.1.1 - BSD 3-clause "New" or "Revised" License
©2015, Facebook, Inc. All rights reserved.
org.hamcrest:hamcrest-all v1.3 - BSD 3-clause "New" or "Revised" License
©2000-2015 www.hamcrest.org
BSD 3-clausule "Nieuwe" of "Herziene" Licentie:
BSD Licentie
Copyright (c) [yyyy] [naam van eigenaar auteursrecht]
Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan zolang aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
1. Bij herdistributie van broncode moeten de bovenstaande auteursrechtkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en
de volgende disclaimer worden getoond.
2. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtkennisgeving, deze lijst met
voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie
worden verstrekt, worden getoond.
3. Zonder schriftelijke toestemming vooraf mogen noch de naam van de auteursrechteigenaar noch de namen van zijn
bijdragers worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid te steunen of promoten.
DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTEIGENAARS EN BIJDRAGERS GELEVERD “AS IS”. ELKE
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT UITGESLOTEN. IN GEEN GEVAL
ZULLEN DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE
AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF
ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN
WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF
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ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT
UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS MEN IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE.
EPL 1.0 Licentie:
junit:junit v4.12 - EPL 1.0 License
De JUnit is afhankelijk van Java Hamcrest (http://hamcrest.org/JavaHamcrest/).
EPL Licentie:
JUnit
Eclipse Public License - v 1.0
HET BIJGEVOEGDE PROGRAMMA WORDT GELEVERD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE ECLIPSE PUBLIC
LICENSE ("OVEREENKOMST"). ELK(E) GEBRUIK, REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE VAN HET PROGRAMMA VORMT EEN
AANVAARDING DOOR DE ONTVANGER VAN DEZE OVEREENKOMST.
1. DEFINITIES
"Bijdrage" betekent:
a. In het geval van de initiële Bijdrager, de initiële code en documentatie die in het kader van deze Overeenkomst
zijn gedistribueerd, en
b. In het geval van elke volgende Bijdrager:
i.

Wijzigingen aan het Programma, en

ii.

Toevoegingen aan het Programma;

waar dergelijke wijzigingen en/of toevoegingen aan het Programma afkomstig zijn van en gedistribueerd zijn door
die specifieke Bijdrager. Een Bijdrage "is afkomstig” van een Bijdrager als deze door die Bijdrager zelf of iemand
die namens Bijdrager handelt aan het Programma is toegevoegd. Bijdragen omvatten geen toevoegingen aan
het Programma die: (i) aparte modules van software zijn die zijn gedistribueerd in samenhang met het
Programma op grond van hun eigen licentieovereenkomst, en (ii) geen afgeleid werk van het Programma zijn.
“Bijdrager” betekent elke persoon of rechtspersoon die het Programma distribueert.
“Gelicentieerde Patenten” betekent patentaanspraken die door een Bijdrager kunnen worden gelicentieerd waarop
noodzakelijkerwijs inbreuk wordt gedaan door het gebruik of de verkoop van de Bijdrage alleen of in combinatie met
het Programma.
“Programma” betekent de Bijdragen die op grond van deze Overeenkomst zijn gedistribueerd.
“Ontvanger” betekent iedereen die het Programma in het kader van deze Overeenkomst ontvangt, waaronder alle
Bijdragers.
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2. TOEKENNING VAN RECHTEN
a. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent elke Bijdrager de Ontvanger
hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije auteursrechtlicentie voor de reproductie,
vervaardiging van Afgeleid Werk, openbare vertoning of uitvoering, sublicentiëring en distributie van de
Bijdrage van een dergelijke Bijdrager, zo deze er is, en het afgeleide werk, in broncode- of objectcodevorm.
b. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent elke Bijdrager de Ontvanger
hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije patentlicentie onder Gelicentieerde Patenten om de
Bijdrage van een dergelijke Bijdrager, zo deze er is, in broncode- en objectcodevorm te vervaardigen,
gebruiken, aanbieden voor verkoop, verkopen, importeren of anderszins over te dragen. Deze
patentlicentie geldt voor de combinatie van de Bijdrage en het Programma als, op het moment dat de
Bijdrage door de Bijdrager wordt toegevoegd, deze combinatie door deze toevoeging van de Bijdrage onder
de Gelicentieerde Patenten valt. De patentlicentie geldt niet voor andere combinaties die de Bijdrage
bevatten. Hierbij wordt geen hardware als zodanig gelicentieerd.
c. Ontvanger begrijpt dat hoewel elke Bijdrager de licenties verleent voor zijn hierin genoemde Bijdragen,
geen enkele Bijdrager de zekerheid biedt dat het Programma geen inbreuk doet op het patent of ander
intellectueel eigendomsrecht van een andere rechtspersoon. Elke Bijdrager wijst alle aansprakelijkheid
jegens Ontvanger af voor aanspraken die door een andere rechtspersoon kunnen worden ingebracht op
basis van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht of anderszins. Als voorwaarde voor de uitoefening van
de rechten en licenties die hierbij worden verleend, neemt elke Ontvanger hierbij de volledige
verantwoordelijkheid op zich om eventuele andere benodigde intellectuele eigendomsrechten te
verkrijgen. Bijvoorbeeld, als een patentlicentie van een derde nodig is om Ontvanger in staat te stellen het
Programma te distribueren, is het de verantwoordelijkheid van de Ontvanger om vóór distributie van het
Programma die licentie te verkrijgen.
d. Elke Bijdrager bevestigt dat voor zover hij of zij weet, hij of zij voldoende auteursrechten op de Bijdrage
bezit, zo deze er zijn, om de in deze Overeenkomst omschreven auteursrechtlicentie te verlenen.
3. VEREISTEN
Een Bijdrager kan ervoor kiezen het Programma in objectcodevorm op grond van zijn eigen licentieovereenkomst te
distribueren, zolang:
a. Deze voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst; en
b. de licentieovereenkomst:

i. Effectief namens alle Bijdragers alle garanties en voorwaarden, uitdrukkelijk en impliciet, uitsluit,
inclusief garanties of voorwaarden van eigendom en niet-inbreuk, en impliciete garanties of
voorwaarden van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel;
ii. Effectief namens alle Bijdragers alle aansprakelijkheid uitsluit voor schade, waaronder
directe, indirecte, bijzondere, incidentele en gevolgschade, zoals verloren winst;
iii. Aangeeft dat alle bepalingen die van deze Overeenkomst afwijken, gesteld worden door die
Bijdrager alleen en niet door enige andere partij, en
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iv. Aangeeft dat de broncode voor het Programma bij deze Bijdrager beschikbaar is, en
licentiehouders informeert hoe deze redelijkerwijs kan worden verkregen of via een medium
dat normaliter voor de uitwisseling van software wordt gebruikt.
Als het Programma in broncodevorm beschikbaar wordt gesteld:
a) moet deze op grond van deze Overeenkomst beschikbaar worden gemaakt; en
b) moet een kopie van deze Overeenkomst bij elke kopie van het Programma worden verstrekt.

Bijdragers mogen eventuele auteursrechtkennisgevingen in het Programma niet verwijderen of wijzigen.
Elke Bijdrager moet zichzelf identificeren als zijnde de herkomst van de Bijdrage, zo deze er is, zodanig dat
volgende Ontvangers redelijkerwijs de herkomst van de Bijdrage kunnen vaststellen.
4. COMMERCIËLE DISTRIBUTIE
Commerciële distributeurs van software kunnen bepaalde verantwoordelijkheden ten aanzien van
eindgebruikers, zakelijke partners en dergelijke aanvaarden. Hoewel deze licentie bedoeld is om het
commerciële gebruik van het Programma mogelijk te maken, moet de Bijdrager die het Programma in een
commercieel productaanbod opneemt dat zodanig doen dat daarbij niet mogelijke aansprakelijkheid voor
andere Bijdragers ontstaat. Dus als een Bijdrager het Programma in een commercieel productaanbod opneemt,
dan stemt deze Bijdrager (“Commerciële Bijdrager”) er hierbij mee in om elke andere Bijdrager (“Gevrijwaarde
Bijdrager”) te verdedigen en vrijwaren tegen alle vormen van verlies, schade en kosten (collectief “Verliezen”)
die voortvloeien uit claims, gedingen en andere juridische procedures die door een derde tegen de
Gevrijwaarde Bijdrager worden ingebracht voorzover dit wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van
deze Commerciële Bijdrager in verband met zijn distributie van het Programma in een commercieel
productaanbod. De verplichtingen in deze paragraaf gelden niet voor claims of Verliezen in verband met een
feitelijke of beweerde inbreuk op intellectueel eigendomsrecht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet
een Gevrijwaarde Bijdrager: a) de Commerciële Bijdrager direct schriftelijk van een dergelijke claim in kennis
stellen, en b) de Commerciële Bijdrager bij de verdediging en eventuele schikkingsonderhandelingen de leiding
laten nemen en met de Commerciële Bijdrager samenwerken. De Gevrijwaarde Bijdrager mag op eigen kosten
aan een dergelijke claim deelnemen.
Zo kan een Bijdrager het Programma in het commerciële productaanbod Product X opnemen. Die Bijdrager is dan
een Commerciële Bijdrager. Als die Commerciële Bijdrager dan prestatieclaims doet, of garanties aanbiedt in
verband met Product X, zijn die prestatieclaims en garanties alleen voor de verantwoordelijkheid van die
Commerciële Bijdrager. Op grond van deze paragraaf zou de Commerciële Bijdrager claims moeten verdedigen
tegen de andere Bijdragers in verband met deze prestatieclaims en garanties, en als een rechtbank van eventuele
andere Bijdragers eist dat zij daarom schades moeten betalen, moet de Commerciële Bijdrager die schades
betalen.
5. GEEN GARANTIE
BEHALVE WAAR DAT UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT GESTELD, WORDT DIT PROGRAMMA
AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN IN WELKE VORM DAN OOK, HETZIJ
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
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EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Elke Ontvanger is de enige verantwoordelijke voor het vaststellen van de geschiktheid van gebruik en distributie
van het Programma en aanvaardt alle risico’s in verband met de uitoefening van rechten in het kader van deze
Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de risico’s en kosten van programmafouten, naleving van de
toepasselijke wetten, schade aan of verlies van gegevens, programma’s of apparatuur, en niet-beschikbaarheid of
onderbreking van bedrijfsvoering.
6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
BEHALVE WAAR DAT UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT GESTELD, ZULLEN NOCH DE ONTVANGER
NOCH DE BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE,
EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST) OP WELKE
MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ
IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID OF
ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE DISTRIBUTIE VAN HET
PROGRAMMA OF DE UITOEFENING VAN RECHTEN DIE HIERBIJ WORDEN VERLEEND, ZELFS ALS MEN IN KENNIS IS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
7. ALGEMEEN
Als een bepaling van deze Overeenkomst volgens de toepasselijke wetgeving ongeldig of onuitvoerbaar is, zal dit
geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden. Zonder verdere actie van de
partijen zal een dergelijke bepaling met een zo beperkt mogelijke ingreep geldig en uitvoerbaar worden gemaakt.
Als Ontvanger een patentrechtszaak tegen een rechtspersoon start (waaronder een tegenvordering of tegeneis in
een geding) en stelt dat het Programma zelf (exclusief combinaties van het Programma met andere software of
hardware) inbreuk doet op (een) patent(en) van de Ontvanger, dan zullen de in paragraaf 2(b) aan Ontvanger
toegekende rechten worden beëindigd per de datum dat de rechtszaak wordt gestart.
Alle rechten van de Ontvanger op grond van deze Overeenkomst eindigen als deze nalaat te voldoen aan een van de
materiële voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst en deze nalatigheid niet corrigeert binnen een
redelijke periode nadat deze nalatigheid aan het licht is gekomen. Als alle rechten van Ontvanger op grond van deze
Overeenkomst eindigen, stemt Ontvanger ermee in om het gebruik en de distributie van het Programma zo snel als
redelijkerwijs haalbaar is te staken. Maar de verplichtingen van Ontvanger krachtens deze Overeenkomst en alle
door Ontvanger verleende licenties in verband met het Programma zullen voortduren en in stand blijven.
Iedereen mag kopieën van deze Overeenkomst kopiëren en distribueren, maar om inconsistentie te voorkomen,
rust er auteursrecht op de Overeenkomst en mag deze alleen op de volgende wijze worden gewijzigd. De
Overeenkomstbeheerder behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd nieuwe versies (waaronder revisies) te
publiceren.
Buiten de Overeenkomstbeheerder heeft niemand het recht om deze Overeenkomst te wijzigen. De Eclipse
Foundation is de initiële Overeenkomstbeheerder. De Eclipse Foundation kan de verantwoordelijkheid om als
Overeenkomstbeheerder te fungeren aan een geschikte aparte rechtspersoon toewijzen. Elke nieuwe versie van
de Overeenkomst krijgt een onderscheidend versienummer. Het Programma (inclusief Bijdragen) mag altijd
worden gedistribueerd op grond van de versie van de Overeenkomst waaronder deze is ontvangen. Daarnaast, als
een nieuwe versie van de Overeenkomst gepubliceerd is, kan Bijdrager ervoor kiezen het Programma (inclusief de

11 van 18

FreeStyle LibreLink Document Licenties en kennisgevingen
Bijdragen eraan) onder de nieuwe versie te distribueren. Behalve waar dit uitdrukkelijk in paragraaf 2(a) en 2(b)
hierboven wordt vermeld, ontvangt Ontvanger geen rechten of licenties op het intellectuele eigendom van een
Bijdrager krachtens deze Overeenkomst, of dit nu uitdrukkelijk, door implicatie, uitsluiting of anderszins is. Alle
rechten in het Programma die niet uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst worden toegekend, zijn
voorbehouden.
Deze Overeenkomst valt onder het recht van de staat New York en de intellectuele eigendomswetten van de
Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele partij in deze Overeenkomst zal in het kader van deze Overeenkomst
langer dan een jaar nadat de aanleiding zich voordeed een juridische procedure starten. Elke partij doet in een
eventueel resulterend proces afstand van zijn recht op rechtspraak door middel van een jury.
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iOS
Dit document bevat licenties en kennisgevingen voor de in het bovengenoemde product gebruikte openbronsoftware.
MIT Licentie:
AF Networking 3.0 - MIT Licentie
Copyright (c) 2011-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
MBProgressHUD 1.0 - MIT License
Copyright © 2009-2016 Matej Bukovinski
JVFloatLabeledTextField 1.0 - MIT License
Copyright (c) 2013-2015 Jared Verdi
SwiftDate 4.1 - MIT License
Copyright (c) 2015 daniele margutti me©danielemargutti.com
ZipArchive 1.0 - MIT License
Copyright (c) 2010-2012 Sam Soffes
MIT Licentie:
Copyright (c) {yyyy} {naam van auteursrechteigenaar}
Hierbij wordt kosteloos toestemming gegeven aan een ieder die een kopie van deze software en bijbehorende
documentatiebestanden verkrijgt (de “Software”) om zonder restrictie de Software te verhandelen, waaronder
zonder beperkingen de rechten om de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren,
distribueren, sublicentiëren en/of kopieën ervan te verkopen, en om mensen aan wie de Software wordt
verstrekt toe te staan dat te doen, onder de volgende voorwaarden:
De bovenstaande kennisgeving van auteursrecht en deze kennisgeving van toestemming worden opgenomen in alle
kopieën of substantiële delen van de Software.
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER
MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIETINBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF EIGENAARS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
CLAIMS, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE OF CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS, ZONDER OF IN SAMENHANG MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE VERHANDELING VAN DE
SOFTWARE.
Apache Licentie:
Charts 3.0.3 - Apache License 2.0
Copyright 2015 Daniel Cohen Gindi & Philipp Jahoda
Realm-cocoa 2.10.0 - Apache License 2.0
Copyright (c) 2011-2017 Realm Inc All rights reserved
Apache Licentie 2.0: http://www.apache.org/licenses/
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VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRUTIE
1. Definities.
“Licentie” betekent de voorwaarden voor gebruik, reproductie en distributie zoals gedefinieerd in de paragrafen 1
tot en met 9 van dit document.
“Licentiegever” betekent de eigenaar van het auteursrecht of de rechtspersoon die gemachtigd is door de
eigenaar van het auteursrecht die de Licentie verleent.
“Rechtspersoon” betekent de combinatie van de handelende rechtspersoon en alle andere rechtspersonen die
deze rechtspersoon besturen, door deze rechtspersoon worden bestuurd, of gezamenlijk met deze rechtspersoon
worden bestuurd. In het kader van deze definitie betekent “bestuurd” (i) de bevoegdheid, direct of indirect, om
deze rechtspersoon te leiden of beheren, hetzij contractueel of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent
(50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economisch eigendom van die rechtspersoon.
“U” (of “Uw”) betekent een persoon of Rechtspersoon die de door deze Licentie verleende toestemmingen
uitoefent.
“Bronvorm” betekent de geprefereerde vorm voor het doen van aanpassingen, waaronder maar niet beperkt tot
softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.
“Objectvorm” betekent elke vorm die het gevolg is van mechanische transformatie of omzetting van een
bronvorm, waaronder maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en
conversie naar andere mediatypes.
“Werk” betekent het auteurswerk, hetzij in Bron- of Objectvorm, beschikbaar gemaakt op grond van de Licentie,
zoals aangegeven door een auteursrechtkennisgeving die is opgenomen in of gehecht aan het werk (een
voorbeeld staat in de Bijlage hieronder).
“Afgeleid Werk” betekent elk werk, in Bron- of Objectvorm, gebaseerd op (of afgeleid van) het Werk en waarvoor
de redactionele revisies, annotaties, detaillering of andere aanpassingen in hun geheel een origineel auteurswerk
vertegenwoordigen. In het kader van deze Licentie valt onder Afgeleid Werk niet werk dat scheidbaar blijft van, of
slechts linkt naar (of in naam verbonden is met) de interfaces van het Werk en het daarvan Afgeleid Werk.
“Bijdrage” betekent elk auteurswerk, waaronder de originele versie van het Werk en alle aanpassingen of
toevoegingen aan dat Werk of Afgeleid Werk,
dat opzettelijk door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon of Rechtspersoon die bevoegd is
namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden, bij de Licentiegever wordt ingediend voor opname in het
Werk. In het kader van deze definitie betekent “ingediend” elke vorm van elektronische, mondelinge of
schriftelijke communicatie die naar de Licentiegever of zijn vertegenwoordigers is verstuurd, waaronder maar niet
beperkt tot communicatie op elektronische mailinglijsten, broncodecontrolesystemen en probleemvolgsystemen
die door of namens de Licentiegever worden beheerd voor het bespreken en verbeteren van het Werk, maar
uitgezonderd communicatie waarvan de eigenaar van het auteursrecht duidelijk schriftelijk of anderszins aangeeft
dat dit “Geen Bijdrage” is.
“Bijdrager” betekent de Licentiegever en elke persoon of Rechtspersoon namens wie een Bijdrage door de
Licentiegever is ontvangen en in het Werk is opgenomen.
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2. Toekenning van auteursrechtlicentie. Binnen de voorwaarden van deze Licentie verleent elke Bijdrager U
hierbij een permanente, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke
auteursrechtlicentie voor het reproduceren, vervaardigen van Afgeleid Werk, openbare vertoning of uitvoering,
sublicentiëring en distributie van het Werk en Afgeleid Werk in Bron- of Objectvorm.
3. Toekenning van patentlicentie. Binnen de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie verleent elke Bijdrager
U hierbij een permanente, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals in
deze paragraaf aangegeven) patentlicentie om het Werk te vervaardigen, laten vervaardigen, gebruiken,
aanbieden voor verkoop, verkopen, importeren of anderszins over te dragen, waarbij deze licentie alleen geldt
voor die patentclaims die door de Bijdrager gelicentieerd kunnen worden waarop noodzakelijkerwijs inbreuk
wordt gemaakt door hun Bijdrage(n) alleen of door een combinatie van hun Bijdrage(n) met het Werk waarvoor
deze Bijdrage(n) was ingediend. Als U een patentrechtszaak start tegen een rechtspersoon (waaronder een
tegenvordering of tegeneis in een geding) en stelt dat het Werk of een Bijdrage in dat Werk een directe of
bijdragende patentinbreuk vormt, dan vervallen alle aan U verleende patentlicenties in het kader van deze
Licentie voor dat Werk per de datum dat een dergelijke rechtszaak wordt gestart.
4. Herdistributie. U mag kopieën van het Werk of daarvan Afgeleid Werk reproduceren en distribueren in
elk medium, met of zonder aanpassingen, en in Bron- of Objectvorm, zolang U aan de volgende
voorwaarden voldoet:
(a) U moet alle andere ontvangers van het Werk of Afgeleid Werk een kopie van deze Licentie geven; en
(b) U moet ervoor zorgen dat op alle aangepaste bestanden duidelijk wordt aangegeven dat U de bestanden heeft

veranderd; en

(c) U moet, in de Bronvorm van elk Afgeleid Werk dat U distribueert, alle kennisgevingen van

auteursrecht, patent, handelsmerk en attributie van de Bronvorm van het Werk behouden, met
uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op een deel van het Afgeleid
Werk, en

(d) Als het werk bij de distributie ervan een “KENNISGEVING”-tekstbestand bevat, dan moet elk

Afgeleid Werk dat u distribueert een leesbare kopie van de kennisgevingen van toewijzing in dat
KENNISGEVINGS-bestand bevatten, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking
hebben op een deel van het Afgeleid Werk, op minstens een van de volgende plaatsen: binnen een
KENNISGEVINGS-tekstbestand dat als deel van het Afgeleid Werk wordt gedistribueerd; binnen de
Bronvorm of documentatie, als deze met het Afgeleid Werk wordt verstrekt; of binnen een door
het Afgeleid Werk gegenereerde display, als en waar dergelijke kennisgevingen van derden
normaliter verschijnen. De inhoud van het KENNISGEVINGS-bestand is alleen ter informatie en
wijzigt de Licentie niet. U kunt uw eigen kennisgevingen van toewijzing toevoegen binnen het
Afgeleide Werk dat u distribueert, samen of als addendum bij de KENNISGEVINGS-tekst van het
werk, zolang die kennisgevingen van toewijzing niet opgevat kunnen worden als zouden deze de
Licentie veranderen.
U kunt Uw eigen auteursrechtverklaring aan Uw aanpassingen toevoegen en aanvullende of andere
licentiebepalingen en voorwaarden stellen voor gebruik, reproductie of distributie van Uw
aanpassingen, of voor een Afgeleid Werk als geheel, zolang Uw gebruik, reproductie en distributie
van het Werk verder voldoen aan de voorwaarden in deze Licentie.
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5. Indiening van Bijdragen. Tenzij u expliciet anders aangeeft, vallen alle Bijdragen die u bewust bij de
Licentiegever indient voor opname in het Werk onder de voorwaarden en bepalingen van deze Licentie, zonder
verdere voorwaarden of bepalingen. Niettegenstaande het bovengenoemde zal niets in dit document de
voorwaarden vervangen of wijzigen van een eventuele afzonderlijke licentieovereenkomst die u met de
Licentiegever voor dergelijke Bijdragen heeft gesloten.
6. Handelsmerken. Deze Licentie geeft geen toestemming voor gebruik van de handelsnamen, handelsmerken,
dienstmerken of productnamen van de Licentiegever, behalve waar dat vereist is voor redelijk en gangbaar
gebruik bij de beschrijving van de oorsprong van het Werk en de reproductie van de inhoud van het
KENNISGEVINGS-bestand.
7. Uitsluiting van garantie. Tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist of dit schriftelijk is overeengekomen,
verleent de Licentiegever het Werk (en geeft elke Bijdrager zijn Bijdragen) op basis van “AS IS”, ZONDER
GARANTIE OF VOORWAARDEN IN WELKE VORM DAN OOK, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, zonder
beperking, alle garanties of voorwaarden van EIGENDOM, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID, of GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. U alleen bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de geschiktheid voor gebruik
of herdistributie van het Werk en aanvaardt alle risico's in verband met Uw uitoefening van toestemmingen in
het kader van deze Licentie.
8. Aansprakelijkheidsbeperking. Onder geen beding en onder geen enkele wettelijke theorie, hetzij
onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contract of anderszins de toepasselijke wetgeving dit vereist (zoals
bewuste en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal een Bijdrager aansprakelijk zijn jegens U voor
schade, waaronder direct, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die
voortvloeit uit deze Licentie of uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van het Werk (waaronder maar niet
beperkt tot schade wegens verlies aan goodwill, werkonderbreking, computeruitval of -storing, of enige andere
commerciële schade en verlies), zelfs als de Bijdrager in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke
schade.
9. Aanvaarding van garantie of aanvullende aansprakelijkheid. Bij de herdistributie van het Werk of daarvan
Afgeleid Werk, staat het u vrij om aanvaarding van ondersteuning, garantie, vrijwaring of andere
aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten in overeenstemming met deze Licentie aan te bieden en daarvoor
een tarief in rekening te brengen. Maar bij het aanvaarden van dergelijke verplichten mag U alleen namens Uzelf
en geheel voor Uw eigen verantwoordelijkheid handelen, niet namens enige andere Bijdrager, en alleen als U
ermee instemt om elke Bijdrager te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid die
wordt toegeschreven aan of claims die worden ingebracht tegen deze Bijdrager doordat u een dergelijke garantie
of aanvullende aansprakelijkheid heeft geaccepteerd.
EINDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
BIJLAGE: HOE U DE APACHE LICENTIE OP UW WERK TOEPAST.
Om de Apache Licentie op uw werk toe te passen, voegt u de volgende boilerplate kennisgeving toe, waarbij u
de velden tussen vierkante haakjes "{}” vervangt door uw eigen identificerende informatie. (Voeg de vierkante
haakjes niet toe!) De tekst moet binnen de desbetreffende commentaarsyntaxis voor het bestandsformaat
staan. Ook is het aan te bevelen dat een bestands- of klassenaam en beschrijving van het doel op dezelfde
“gedrukte pagina” als de auteursrechtkennisgeving worden opgenomen zodat deze makkelijker binnen de
archieven van derden kunnen worden herkend.
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Copyright [yyyy] [naam van auteursrechteigenaar]
Gelicentieerd onder de Apache Licentie, versie 2.0 (de “Licentie”); u mag dit bestand alleen in
overeenstemming met de Licentie gebruiken. Een kopie van deze Licentie is te verkrijgen op
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Tenzij de toepasselijke wetgeving dit vereist of dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de software die krachtens de
Licentie wordt gedistribueerd, gedistribueerd op basis van “AS IS”, ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDEN IN WELKE
VORM DAN OOK, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke tekst voor toestemmingen en
beperkingen in het kader van de Licentie.
BSD 3-clausule "Nieuwe" of "Herziene" Licentie:
Core-plot 2.2 - BSD 3-clausule "Nieuw" of "Herziene" Licentie
Copyright (c) 2015, Drew McCormack, Brad Larson, Eric Skroch, Barry Wark, Dirkjan Krijnders, Rick Maddy, Vijay
Kalusani, Caleb Cannon, Jeff Buck, Thomas Elstner, Jeroen Leenarts, Craig Hockenberry, Hartwig Wiesmann, Koen
van der Drift, Nino Ag, Mike Lischke, Trevor Harmon, Travis Fischer, Graham Mueller, Rafał Wójcik, Mike Rossetti,
Michael Merickel, Lane Roathe, Ingmar Stein, Sean Holbert, Victor Martin Garcia, Jérôme Morissard, Demitri
Muna en Tim Monzures.
BSD 3-clausule "Nieuwe" of "Herziene" Licentie:
Copyright <JAAR> <EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT>
Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan zolang aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
1.

Bij herdistributie van broncode moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met
voorwaarden en de volgende disclaimer worden getoond.

2.

Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst met
voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie
worden verstrekt, worden getoond.

3.

Zonder schriftelijke toestemming vooraf mogen noch de naam van de auteursrechteigenaar noch de
namen van zijn bijdragers worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid te steunen
of promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE AUTEURSRECHTEIGENAARS EN BIJDRAGERS GELEVERD “AS IS”. ELKE
UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT UITGESLOTEN. IN GEEN GEVAL
ZULLEN DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE
AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF
ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN
WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF
ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT
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UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS MEN IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE.

FreeStyle, Libre en gerelateerde merknamen zijn in diverse rechtsgebieden
handelsmerken van Abbott Diabetes Care. Deze informatie is ALLEEN voor
verspreiding buiten de VS. ADC-06982 Ver 1.0 01/18
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