
Apple TV

Belangrijke productinformatie



Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid 
en het gebruik, het weggooien en recyclen van de Apple TV, 
informatie over de regelgeving en de eenjarige garantie, en 
de softwarelicentie van de Apple TV.

±

�  Om letsel te voorkomen, is het van belang dat 
u de gebruiksaanwijzing en de onderstaande 
wenken voor uw veiligheid doorneemt voordat 
u de Apple TV in gebruik neemt. Uitgebreide 
instructies voor het gebruik en de meest recente 
informatie over veiligheid en regelgeving vindt u 
in de Apple TV-installatiehandleiding op:  
www.apple.com/nl/support/manuals/appletv

Belangrijke informatie voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Als u deze veiligheidsinstructies niet 
opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, 
ander letsel of schade aan de Apple TV of aan andere 
eigendommen.

Om de Apple TV op een veilige manier te gebruiken, moet u 
zich aan onderstaande richtlijnen houden.
 Â Lees deze instructies.
 Â Bewaar deze instructies.
 Â Let op alle waarschuwingen.
 Â Volg alle instructies op.
 Â Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 Â Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
 Â Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, 

zoals een radiator, ventilatierooster, kachel of een ander 
apparaat (inclusief versterkers) dat warmte genereert.

 Â Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan 
staan. Let er bovendien op dat het netsnoer niet klem 
zit, vooral op de plaatsen rond het stopcontact en rond 
het apparaat zelf.

 Â Gebruik alleen aansluitingen/accessoires die door de 
fabrikant worden genoemd.

 Â Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als 
u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

 Â Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende 
kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING: Om een elektrische schok of brand te 
voorkomen, moet u het apparaat niet blootstellen aan 
regen, vloeistof, vocht, extreme hitte of open vuur.

 Â Laat het onderhoud van het apparaat over aan 
gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. Er is 
onderhoud nodig als het apparaat op welke wijze dan ook 
is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker 
is beschadigd, er vloeistof op het apparaat is gemorst, 
er voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het 
apparaat door bijvoorbeeld regen nat is geworden, het 
apparaat niet naar behoren werkt of als het apparaat 
is gevallen.

 Â Dit apparaat heeft geen aan/uit-schakelaar. Om ervoor te 
zorgen dat het apparaat geen stroom meer krijgt, haalt u 
de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat u altijd bij 
het netsnoer kunt.

 Â Houd de stekker altijd aan de zijkant vast als u deze 
aansluit of uit het stopcontact haalt. Zorg dat u de 
stekkerpennen niet aanraakt.

 Â Gebruik de Apple TV niet buiten. De Apple TV is bedoeld 
voor gebruik binnenshuis.

 Â Verplaats het apparaat niet als er een televisie, computer 
of ander elektronisch apparaat op is aangesloten.

 Â Stel het apparaat niet bloot aan vocht, zoals druppels of 
spetters, en plaats geen objecten met een vloeistof, zoals 
een vaas, op het apparaat.

 Â Informatie over het modelnummer, elektrische gegevens 
en andere classificaties vindt u aan de onderzijde van 
het apparaat.



Probeer het apparaat niet zelf te repareren

WAARSCHUWING: Probeer de Apple TV niet te openen of 
te demonteren. Als u dit wel doet, kunt u een elektrische 
schok krijgen en kan de garantie komen te vervallen. 
De Apple TV bevat geen onderdelen die u zelf kunt 
vervangen.

Informatie over het gebruik van de Apple TV
Als u de Apple TV op een verkeerde manier gebruikt of 
opbergt, kan deze beschadigd raken. Zorg ervoor dat u 
de Apple TV niet laat vallen als u het apparaat vervoert of 
verplaatst.

Temperatuur bij opslag en gebruik
Wanneer de Apple TV is ingeschakeld, wordt de behuizing 
warm. Dit is normaal. De behuizing van de Apple TV fungeert 
als een koelvlak waarlangs warmte die in de Apple TV is 
ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten.

Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions:  (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. See instructions if 
interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can 
radiate radio-frequency energy. If it is not installed and 
used properly—that is, in strict accordance with Apple’s 
instructions—it may cause interference with radio and 
television reception. 

This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device in accordance with the 
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications 
are designed to provide reasonable protection against such 
interference in a residential installation. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 

You can determine whether your computer system is 
causing interference by turning it off. If the interference 
stops, it was probably caused by the computer or one of the 
peripheral devices. 

If your computer system does cause interference to radio or 
television reception, try to correct the interference by using 
one or more of the following measures:
 Â Turn the television or radio antenna until the interference 

stops. 
 Â Move the computer to one side or the other of the 

television or radio. 
 Â Move the computer farther away from the television 

or radio. 
 Â Plug the computer in to an outlet that is on a different 

circuit from the television or radio. (That is, make certain 
the computer and the television or radio are on circuits 
controlled by different circuit breakers or fuses.) 

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider  
or Apple. See the service and support information in the 
Apple TV Setup Guide. Or consult an experienced radio/
television technician for additional suggestions. 

Important:  Changes or modifications to this product not 
authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and 
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under 
conditions that included the use of compliant peripheral 
devices and shielded cables (including Ethernet network 
cables) between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables 
between system components to reduce the possibility of 
causing interference to radios, television sets, and other 
electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):   
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 26-A 
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use
This device is restricted to indoor use when operating in the 
5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur.



Exposure to Radio Frequency Energy
The radiated output power of the Wi-Fi technology is below 
the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is 
advised to use the wireless equipment in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation 
is minimized.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de 
licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de 
provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 
210 of Industry Canada.

Europe—EU Declaration of Conformity

Български  Apple Inc. декларира, че това Apple TV е в 
съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 
Apple TV je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at 
følgende udstyr Apple TV overholder de væsentlige krav og 
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das 
Apple TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see Apple TV 
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud 
direktiivist  tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

English  Hereby, Apple Inc. declares that this Apple TV is 
in compliance with the essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que  
este Apple TV cumple con los requisitos esenciales y  
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή 
η συσκευή Apple TV συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 
1999/5/ΕΚ. 

Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil 
Apple TV est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki 
Apple TV fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi 
ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo 
dispositivo Apple TV è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre  disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. 

Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Apple TV ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Apple TV 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas. 

Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Apple TV 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az  
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 



Malti  Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Apple TV 
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti  
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel 
Apple TV in overeenstemming is met de essentiële eisen en 
de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette Apple TV-
apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og 
øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. 

Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten Apple TV 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi 
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português  Apple Inc. declara que este dispositivo Apple TV 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat 
Apple TV este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu 
celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. 

Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da je ta Apple TV skladne 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES. 

Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Apple TV 
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. 

Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä Apple 
TV tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 
mukainen. 

Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna Apple TV 
står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement



VCCI Class B Statement

ENERGY STAR® Compliance

As an ENERGY STAR partner, Apple has determined that 
this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. The ENERGY STAR program is a partnership with 
electronic equipment manufacturers to promote energy-
efficient products. Reducing energy consumption of products 
saves money and helps conserve valuable resources.

This product is shipped with automatic power management 
enabled.

For more information about ENERGY STAR®, visit: 
www.energystar.gov

Apple and the Environment
Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the 
environmental impact of its operations and products.  
More information is available on the web at: 
www.apple.com/environment

Disposal and Recycling Information

This symbol indicates that your product must be disposed of 
properly according to local laws and regulations. When your 
product reaches its end of life, contact Apple or your local 
authorities to learn about recycling options.

For information about Apple’s recycling program, go to: 
www.apple.com/recycling

Apple

European Union—Disposal Information

The symbol above means that according to local laws and 
regulations your product should be disposed of separately 
from household waste. When this product reaches its end 
of life, take it to a collection point designated by local 
authorities. Some collection points accept products for free. 
The separate collection and recycling of your product at the 
time of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human 
health and the environment.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous 
débarasser de votre produit sans le mélanger avec les 
ordures ménagères, selon les normes et la législation de 
votre pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le 
dans un centre de traitement des déchets agréé par les 
autorités locales. Certains centres acceptent les produits 
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre 
produit lors de son élimination aideront à préserver les 
ressources naturelles et à protéger l’environnement et la 
santé des êtres humains.



Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben 
Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen 
Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können 
Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. 
Durch das separate Sammeln und Recycling werden die 
natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, 
dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme 
locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente 
dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, 
portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. 
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. 
La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al 
momento dell’eliminazione aiutano a conservare le risorse 
naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da 
salvaguardare la salute umana e l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala 
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med 
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas 
till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. 
Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta 
produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om 
hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser 
och skydda hälsa och miljö.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik) uygundur.

Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria 
não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando 
decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de 
acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. A Apple 
disponibiliza opções de reciclagem e pontos de coleta 
em seu website e no telefone do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor. Para informações sobre o programa de 
reciclagem da Apple, visite www.apple.com/br/environment

Battery Disposal Information
Dispose of batteries according to your local environmental 
laws and guidelines.

California:  The coin cell battery in the Apple Remote 
contains perchlorates. Special handling and disposal may 
apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland:  Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören 
nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien 
beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich 
abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole 
der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd 
bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voorklein 
chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

China Battery Statement

Taiwan Battery Statement



APPLE INC. 
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR 
APPLE TV (“APPLE TV”) 
Licentie voor gebruik op één computer
LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST 
(“LICENTIE”) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE APPLE 
TV GEBRUIKT. DOOR DE APPLE TV IN GEBRUIK TE NEMEN, 
VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN 
VAN DEZE LICENTIE, TENZIJ U DE APPLE TV RETOURNEERT 
VOLGENS DE VOORWAARDEN VOOR RETOURNERING 
VAN APPLE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE 
VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE APPLE TV 
NIET TE GEBRUIKEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE 
VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUNT U DE APPLE TV 
BINNEN DE DAARVOOR GELDENDE TERMIJN RETOURNEREN 
AAN DE APPLE STORE OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR 
WAAR U DEZE HEBT AANGESCHAFT, WAARBIJ U 
ONDERWORPEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VOOR 
RETOURNERING VAN APPLE. U VINDT DEZE VOORWAARDEN 
OP http://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1.  Algemeen
(a) De software (inclusief de Boot ROM-code en andere 
ingebedde software), de documentatie, de interfaces, het 
materiaal, de lettertypen en de gegevens bij de Apple TV, 
hetzij op schijf, in “read only”-geheugen of op enig ander 
medium of in enige andere vorm (gezamenlijk de “Apple 
software” genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet 
verkocht, door Apple Inc. (“Apple”), uitsluitend voor gebruik 
onder de voorwaarden van deze licentie. Apple en/of de 
licentiegever(s) van Apple behouden het eigendomsrecht 
met betrekking tot de Apple software en behouden zich alle 
rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. 

(b) Naar eigen goeddunken levert Apple in de toekomst 
mogelijk updates op de Apple software voor uw Apple 
TV. De Apple software-updates bevatten mogelijk niet alle 
functies van de bestaande softwareversie, of mogelijk niet 
de nieuwe functies die Apple voor de nieuwere of andere 
modellen van Apple TV uitbrengt. De voorwaarden van deze 
licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die 
door Apple worden geleverd ter vervanging van dan wel als 
aanvulling op de oorspronkelijke Apple software op de Apple 



TV, tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie 
bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke 
licentie van toepassing zijn.

2.  Toegestaan gebruik en beperkingen  
(a) Krachtens de voorwaarden van deze licentie wordt u 
hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om 
de Apple software op één enkele Apple TV te gebruiken. U 
verklaart dat u de Apple software niet op een apparaat van 
een andere fabrikant zult installeren en gebruiken of anderen 
hiertoe in staat zult stellen. Het is u niet toegestaan de Apple 
software op meer dan één apparaat tegelijk te installeren 
en/of te gebruiken of de Apple software beschikbaar te 
stellen via een netwerk zodat deze op meerdere apparaten 
of computers kan worden gebruikt. Deze licentie kent u 
op geen enkele manier het recht toe op het gebruik van 
de interfaces van Apple en ander intellectueel eigendom 
voor het ontwerp, de ontwikkeling, fabricage, licentiering 
of verspreiding van apparatuur en accessoires van derden, 
of softwaretoepassingen van derden, voor gebruik met 
de Apple TV.  

(b) U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het u niet is 
toegestaan en dat u anderen niet in staat zult stellen om de 
Apple software, of enige dienst die door de Apple software 
wordt geboden of enig deel daarvan te kopiëren (behalve 
in zoverre dit expliciet is toegestaan onder deze licentie), te 
decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te 
wijzigen of te decoderen of aan te passen, om te trachten de 
broncode te herleiden van of afgeleide werken te creëren op 
basis van de genoemde software, diensten of delen daarvan 
(behalve indien en in zoverre als enige van bovenstaande 
beperkingen is verboden op grond van de toepasselijke 
wetgeving en in zoverre als de bovenstaande activiteiten 
zijn toegestaan door de licentievoorwaarden met betrekking 
tot het gebruik van Open Source-componenten in de Apple 
software). Elke poging om het bovenstaande te doen, 
vormt een inbreuk op de rechten van Apple en van Apples 
licentiegevers voor de Apple software.

(c) Het is toegestaan de Apple software te gebruiken 
voor de reproductie van materiaal mits zulk gebruik 
wordt beperkt tot de reproductie van materiaal waarop 
geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor u 
het auteursrecht bezit, of materiaal waarvoor u beschikt 

over toestemming of het wettelijke recht om dit te 
reproduceren. De intellectueeleigendomsrechten en andere 
eigendomsrechten op materiaal dat wordt weergegeven 
of benaderd met behulp van de Apple software berusten 
bij de betreffende eigenaar. Dergelijk materiaal wordt 
mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere 
wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot 
intellectueeleigendomsrechten en is mogelijk onderworpen 
aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die het materiaal 
levert. Deze licentie verleent u geen enkele rechten voor het 
gebruik van dergelijk materiaal. Noch wordt gegarandeerd 
dat dergelijk materiaal tot uw beschikking zal blijven.

(d) U verklaart dat u bij het gebruik van de Apple software 
en de diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 5 hieronder) 
de toepasselijke wetgeving zult naleven, met inbegrip van 
de wetgeving van het land of de regio waar u woonachtig 
bent of waar u de Apple software en diensten downloadt 
of gebruikt.

3.  Overdracht
Het is u niet toegestaan de Apple software te (doen) 
verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te 
verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven. 
Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met 
betrekking tot de Apple software ingevolge deze licentie 
blijvend over te dragen aan een derde in verband met 
overdracht van eigendom van uw Apple TV, op voorwaarde 
dat (a) de overdracht betrekking heeft op de Apple TV 
en de gehele Apple software, inclusief alle onderdelen, 
originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch 
volledige noch gedeeltelijke kopieën van de Apple software, 
inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer 
of opslagapparaat, behoudt en (c) de derde die de Apple 
software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en 
zich ermee akkoord verklaart. Alle onderdelen van de Apple 
software worden geleverd als onderdeel van een pakket. 
Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen 
van het pakket te scheiden en als zelfstandige toepassing 
te verspreiden. Het is niet toegestaan om Apple software 
waarbij bepaalde Apple hardware wordt geleverd op andere 
modellen van Apple hardware te installeren.

4.  Toestemming tot gebruik gegevens   
(a) Diagnostische informatie en gebruiksinformatie. Als 



u hebt aangegeven dat diagnostische informatie en 
gebruiksinformatie mag worden verzameld, stemt u ermee in 
dat Apple en dochterondernemingen en vertegenwoordigers 
van Apple gebruiksinformatie, diagnostische en technische 
informatie en hieraan gerelateerde informatie mogen 
verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot technische informatie over uw 
Apple TV, computer, systeem- en applicatiesoftware en 
randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld 
om software-updates, productondersteuning en andere 
aan de Apple software gerelateerde diensten te bieden 
(indien van toepassing) en om te controleren of de 
voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. Apple 
mag deze informatie gebruiken, voor zover deze in een 
zodanige vorm wordt verzameld dat u niet persoonlijk kunt 
worden geïdentificeerd, met het oogmerk de producten en 
diensten van Apple te leveren of te verbeteren. Om Apple 
partners of zelfstandige ontwikkelaars in staat te stellen hun 
software, hardware of de diensten die zij hebben ontwikkeld 
voor gebruik in combinatie met de Apple producten, te 
verbeteren, heeft Apple het recht dergelijke partners of 
zelfstandige ontwikkelaars die diagnostische gegevens te 
verstrekken die relevant zijn voor de software, hardware en/
of diensten van die partner of ontwikkelaar, zolang deze 
informatie een zodanige vorm heeft dat u niet persoonlijk 
kunt worden geïdentificeerd.

(b) Locatiegegevens. Apple en de partners en licentiehouders 
van Apple mogen via uw Apple TV bepaalde diensten 
leveren op basis van uw locatiegegevens. Voor het leveren en 
verbeteren van dergelijke diensten, indien beschikbaar, is het 
Apple en partners en licentiehouders van Apple toegestaan 
uw locatiegegevens, inclusief de fysieke geografische locatie 
van uw Apple TV en locatiegerelateerde zoekopdrachten, 
te verzenden, te verzamelen, te beheren, te verwerken en 
te gebruiken. De locatiegegevens en locatiegerelateerde 
zoekopdrachten worden op een zodanige wijze verzameld 
dat het niet mogelijk is om u op basis van deze gegevens 
persoonlijk te identificeren en mogen door Apple en de 
partners en licentiehouders van Apple worden gebruikt 
voor het leveren en verbeteren van locatiespecifieke 
producten en diensten. Wanneer u gebruikmaakt van 
locatiespecifieke diensten op uw Apple TV, stemt u ermee 
in dat Apple en partners en licentiehouders van Apple 

locatiegegevens en locatiegerelateerde zoekopdrachten 
verzenden, verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken 
om dergelijke producten en diensten aan u te leveren 
en deze producten en diensten te verbeteren. U kunt 
uw toestemming te allen tijde intrekken door de functie 
voor locatievoorzieningen on de Apple TV uit te schakelen. 
De niet-locatiespecifieke functionaliteit van uw Apple TV 
wordt niet beïnvloed wanneer u deze functies niet gebruikt. 
Wanneer u op de Apple TV gebruikmaakt van toepassingen 
of diensten van derden die locatiegegevens gebruiken 
of leveren, bent u onderworpen aan en dient u kennis 
te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van 
deze andere partij inzake het gebruik van locatiegegevens 
door toepassingen of diensten van de desbetreffende 
andere partij.

(c) Apple beschermt uw gegevens te allen tijde in 
overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid 
van Apple. Deze richtlijnen zijn in deze licentie opgenomen, 
maar zijn ook te vinden op www.apple.com/nl/privacy/.

5.  Diensten en Materialen van derden 
(a) De Apple software geeft mogelijk toegang tot de iTunes 
Store van Apple en andere diensten en materiaal van Apple 
en derden (collectief en individueel, “Diensten”). Voor het 
gebruik van deze diensten, waaraan mogelijk extra kosten 
zijn verbonden, dient u te beschikken over toegang tot het 
internet. Daarnaast dient u mogelijk te beschikken over een 
Apple ID en dient u extra voorwaarden te accepteren. Door 
deze software in combinatie met een iTunes Store-account 
in gebruik te nemen, verklaart u zich akkoord met de meest 
recente voorwaarden van de iTunes Store. Deze voorwaarden 
kunt u bekijken op http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

(b) Op het gebruik van de iCloud-services zijn de volgende 
aanvullende voorwaarden van toepassing:  
de gebruiksvoorwaarden van iCloud op  
http://www.apple.com/legal/icloud/ww/ en het privacybeleid 
van Apple op http://www.apple.com/nl/privacy/.

(c) U begrijpt en erkent dat u tijdens het gebruik van de 
Diensten kunt worden geconfronteerd met materiaal dat 
mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of 
aanstootgevend dan wel met taalgebruik dat kan worden 
omschreven als expliciet, en dat bepaalde zoekacties of het 
invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk 



koppelingen of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal 
kunnen opleveren. U zegt niettemin toe de Diensten op 
eigen risico te gebruiken en Apple te zullen vrijwaren 
van elke aansprakelijkheid ten opzichte van u voor enig 
materiaal dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, 
kwetsend of aanstootgevend. 

(d) Bepaalde Diensten tonen of omvatten mogelijk inhoud, 
gegevens, informatie, toepassingen of ander materiaal 
van derden (“Materiaal van derden”) of maken het eerder 
genoemde mogelijk beschikbaar, of bevatten mogelijk 
koppelingen naar bepaalde websites van derden. Door 
de Diensten te gebruiken, erkent en accepteert u dat het 
niet tot de taak van Apple kan worden gerekend om de 
inhoud, de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid de 
geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, 
de fatsoenlijkheid of de kwaliteit of enig ander aspect 
van dergelijk Materiaal van derden of dergelijke websites 
van derden te inspecteren en te evalueren. Apple en zijn 
medewerkers, aan Apple gelieerde ondernemingen of 
dochterondernemingen kunnen niet worden geacht de 
inhoud van enige Dienst, enig Materiaal of enige website 
van derden of van welk ander materiaal of product of 
welke andere dienst van derden ook te onderschrijven, 
en verstrekt u of enige andere persoon geen enkele 
garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijk materiaal en 
dergelijke producten of diensten. Materiaal van derden en 
koppelingen naar andere websites worden uitsluitend ter 
beschikking gesteld voor uw gemak. 

(e) U stemt ermee in dat de Diensten inhoud, informatie 
en materiaal bevatten dat eigendom is van Apple en/
of zijn licentiegevers en onder de bescherming valt van 
de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en 
andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
het auteursrecht en dat u dergelijke inhoud of informatie 
of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in 
overeenstemming met het toegestane gebruik van 
genoemde Diensten, uitsluitend op een manier die 
verenigbaar is met de voorwaarden van deze licentie en 
waarbij de intellectueeleigendomsrechten van andere 
fabrikanten of Apple niet worden geschonden. Geen enkel 
onderdeel van de diensten mag worden gereproduceerd, 

in welke vorm of op welke wijze dan ook. U stemt erin 
toe de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in 
gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige 
afgeleide werken te creëren op basis van de Diensten, op 
welke wijze dan ook, en u zult de Diensten niet aanwenden 
op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, het gebruik van de Diensten voor 
de verspreiding van computervirussen, wormen, Trojaanse 
paarden of andere malware, overtreding van wet- en 
regelgeving of het overbelasten van netwerkcapaciteit. 
U stemt er bovendien in toe dat u de Diensten niet op 
enigerlei wijze zult gebruiken om anderen lastig te vallen, 
te beledigen, hinderlijk te volgen, te bedreigen of in 
diskrediet te brengen of de Diensten op enige andere wijze 
zult gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van enige 
andere partij of dergelijke rechten op enigerlei wijze schendt, 
en dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor 
dergelijk gebruik door u, en ook niet verantwoordelijk is 
voor enige kwellende, bedreigende, lasterlijke, beledigende, 
inbreuk makende of onwettige boodschap of overdraging 
die u ontvangt als gevolg van het gebruik van enige Dienst.

(f ) Bovendien zijn Diensten en Materiaal van Derden 
waartoe toegang kan worden verkregen, die kunnen worden 
weergegeven of waarnaar koppelingen beschikbaar zijn 
via de Apple software niet beschikbaar in alle talen of in 
alle landen. Apple doet geen toezeggingen dat dergelijke 
Diensten of dergelijk Materiaal geschikt of beschikbaar is 
voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor 
kiest om gebruik te maken van dergelijke Diensten of 
dergelijk Materiaal, doet u dit op eigen initiatief en bent u 
zelf verantwoordelijk voor naleving van elke toepasselijke 
wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke 
lokale wetgeving. Apple en haar licentiegevers behouden 
zich het recht voor om de toegang tot enige dienst op elk 
moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op 
te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder 
geen enkele omstandigheid is Apple aansprakelijk voor het 
verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een 
of meer van de diensten. Apple is bovendien gerechtigd 
om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de 
toegang tot bepaalde diensten, in alle gevallen waarin 
Apple dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en 
zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden. 



6.  Beëindiging
Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw 
rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch of 
zijn anderszins niet meer van kracht, zonder aankondiging 
van Apple, als u niet voldoet aan een of meer van de 
voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van 
deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de Apple 
software te staken. De paragrafen 5, 6, 7, 8, 11 en 12 van deze 
licentieovereenkomst zullen na een dergelijke beëindiging 
van kracht blijven.

7.  Geen garantie   
7.1     Consumenten (klanten die de Apple software niet 
bedrijfs- of beroepsmatig gebruiken) hebben mogelijk 
wettelijke rechten in het land waar zij gevestigd zijn op basis 
waarvan de volgende beperkingen niet mogen worden 
opgelegd. In dat geval zijn deze beperkingen niet van 
toepassing. Voor meer informatie over deze rechten kunt u 
contact opnemen met de consumentenbond.

7.2     U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT, 
IN ZOVERRE DAT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEBRUIK VAN DE APPLE 
SOFTWARE EN DIENSTEN UITSLUITEND VOOR UW EIGEN 
RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE 
KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING 
BIJ U LIGT.

7.3     VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN DE APPLE SOFTWARE 
EN DIENSTEN DIE VIA DE APPLE SOFTWARE WORDEN 
UITGEVOERD OF VERLEEND IN DE STAAT WAARIN DEZE OP 
HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN (OP “AS IS”-BASIS) 
EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (OP “AS AVAILABLE”-
BASIS), MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN EN ZONDER ENIGE 
GARANTIE GELEVERD EN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN 
APPLE (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 7 EN 8 
HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN “APPLE”) SLUITEN HIERBIJ 
UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, EXPLICIET EN IMPLICIET 
DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, 
MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN 
UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT 
ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, 
VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 

DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN 
NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN.

7.4     APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING 
VAN UW GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN 
EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERVAT 
IN, OF DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF VERLEEND 
DOOR DE APPLE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN 
VOLDOEN OF DAT MET DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN 
ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN 
GEWERKT, DAT ENIGE DIENST BLIJVEND BESCHIKBAAR ZAL 
WORDEN GESTELD, DAT GEBREKEN IN DE APPLE SOFTWARE 
EN DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT 
DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET 
OF WERKEN MET SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF DIENSTEN 
VAN DERDEN. DE INSTALLATIE VAN DEZE SOFTWARE KAN 
VAN INVLOED ZIJN OP DE BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, 
TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN.  

7.5     U ERKENT BOVENDIEN DAT DE APPLE SOFTWARE EN 
DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR 
GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN 
MET OF VERTRAAGDE VRIJGAVE VAN, OF FOUTEN OF 
ONNAUWKEURIGHEDEN IN, DE INHOUD, GEGEVENS OF 
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE APPLE SOFTWARE OF 
DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK 
LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF 
HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE 
BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, DE BESTURING 
VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, 
LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR 
DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF 
WAPENSYSTEMEN.

7.6     GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE 
INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN APPLE OF 
EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER 
KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE APPLE 
SOFTWARE OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DAN 
KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, 
HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE 
RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES 
OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN 
VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE 



BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U 
MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. 

8.  Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE 
WETGEVING ZAL APPLE IN GEEN ENKEL GEVAL 
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF 
VOOR ENIGERLEI BIJZONDERE, INDIRECTE SCHADE OF 
GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER 
ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, 
BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET 
KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, 
ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR 
ENIGE ANDERE COMMERCILE SCHADE OF ENIG ANDER 
COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND 
HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT 
GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, OF ENIGE 
SOFTWARE OF TOEPASSINGEN VAN DERDEN IN COMBINATIE 
MET DE APPLE SOFTWARE, DOOR WELKE OORZAAK DAN 
OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE 
WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE 
DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN 
OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN 
BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING 
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF 
VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, 
WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET 
VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal Apple’s totale 
aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar 
wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op 
persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig dollar ($50,00). 
De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de 
hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn 
wezenlijke doel voldoet.

9.  Exportbepalingen
Het is u niet toegestaan de Apple software te gebruiken of 
anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor 
zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde 
Staten en van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin 
u de Apple software hebt verkregen. In het bijzonder, maar 
zonder beperking, is het u niet toegestaan de Apple software 
te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor 
door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of 

(b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. 
Treasury Department samengestelde lijst van “Specially 
Designated Nationals” of op de door het U.S. Department of 
Commerce samengestelde “Denied Person’s List” of “Entity 
List”. Door de Apple software te gebruiken, verklaart u dat 
u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de 
bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u 
de Apple software niet zult gebruiken voor doeleinden die 
verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het 
ontwerp, de fabricage of productie van raketten, nucleaire, 
chemische of biologische wapens.

10.  Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid
De Apple software en de bijbehorende documentatie zijn 
“Commercial Items”, zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en 
bestaan uit “Commercial Computer Software” en “Commercial 
Computer Software Documentation”, zoals beschreven in 
48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk van welke 
paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 
of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van 
welke paragraaf van toepassing is, worden de “Commercial 
Computer Software” en “Commercial Computer Software 
Documentation” aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse 
overheid (a) alleen als “Commercial Items” in licentie gegeven 
en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle 
andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin 
worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden 
krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde 
Staten.

11.  Toepasselijk recht en deelbaarheid
Deze licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn 
aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met 
uitzondering van de bepalingen hierin ten aanzien van de 
strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze licentie zal niet 
onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties 
inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt 
expliciet uitgesloten. Voor consumenten in het Verenigd 
Koninkrijk zal deze licentie onderworpen zijn aan de wetten 
van het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn.  

12.  Volledige overeenkomst; taalversie 
Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen u en 



Apple met betrekking tot de Apple software en prevaleert 
boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten 
betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen 
van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover 
deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend 
door Apple. Vertalingen van deze licentie zijn gemaakt ten 
behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een 
verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt 
de Engelse versie van deze licentie, voor zover dat niet door 
de plaatselijk geldende wetgeving in uw rechtsgebied is 
verboden.

13.  Auteursrechten van derden
A. In gedeelten van de Apple software wordt software 
of ander materiaal gebruikt waarvan het auteursrecht 
bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, 
licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid 
voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de online 
elektronische documentatie bij de Apple software en het 
gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de 
daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

B. Gebruik van MPEG-4 Voor dit product wordt een licentie 
verleend krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door 
een consument voor (i) de codering van video volgens 
de MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) en/of (ii) de 
decodering van MPEG-4-videomateriaal dat is gecodeerd 
door een consument voor persoonlijke en niet-commerciële 
doeleinden en/of is verkregen van een videoaanbieder die 
in het bezit is van een MPEG LA-licentie voor de levering 
van MPEG-4-videomateriaal. Er worden geen licenties 
verleend, expliciet noch impliciet, voor andere doeleinden. 
Aanvullende informatie, waaronder informatie die betrekking 
heeft op gebruik voor promotiedoeleinden of interne of 
commerciële doeleinden en de hiervoor vereiste licenties 
kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC.  
Zie http://www.mpegla.com.

C. H.264/AVC-bepaling In zoverre de Apple software 
AVC-coderings- en/of AVC-decoderingsfunctionaliteit bevat, 
gelden voor commercieel gebruik van H.264/AVC extra 
licentievoorwaarden en de volgende bepaling: VOOR DE 
AVC-FUNCTIONALITEIT IN DE APPLE SOFTWARE HEBT U 
UITSLUITEND EEN LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT MET 
DE VOLGENDE DOELEN: (i) VIDEOMATERIAAL CODEREN 
IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD (“AVC-
VIDEOMATERIAAL”) EN/OF (ii) AVC-VIDEOMATERIAAL 
DECODEREN DAT DOOR EEN CONSUMENT IS GECODEERD 
VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE 
ACTIVITEIT EN/OF AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT 
IS VERKREGEN VAN EEN LEVERANCIER VAN VIDEOMATERIAAL 
DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-
VIDEOMATERIAAL. INFORMATIE BETREFFENDE ENIG ANDER 
GEBRUIK EN LICENTIES IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA L.L.C. 
ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

14.  Gebruik van de YouTube-service
Op het gebruik van de YouTube-service zijn de  
volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:  
de gebruiksvoorwaarden van YouTube  
(http://www.youtube.com/t/terms) en het privacybeleid  
van YouTube (http://www.youtube.com/t/privacy). 

15.  Gebruik van de Flickr-service
Op het gebruik van de Flickr-service zijn de  
volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:  
De gebruiksvoorwaarden van Yahoo  
(http://flickr.com/terms.gne), het Flickr-privacybeleid van 
Yahoo (http://flickr.com/privacy_policy.gne) en het Yahoo-
beleid voor auteursrecht en intellectueeleigendomsrechten 
(http://docs.yahoo.com/info/copyright/copyright.html). 

16.  Gebruik van de Netflix-service 
Op het gebruik van de Netflix-service zijn de  
volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:  
de gebruiksvoorwaarden van Netflix  
(http://www.netflix.com/TermsOfUse) en het privacybeleid 
van Netflix (http://www.netflix.com/PrivacyPolicy).

MEDEDELINGEN VAN APPLE
U stemt erin toe dat u mogelijk enige informatie van Apple 
betreffende uw product of account via e-mail ontvangt. 
Bovendien stemt u ermee in dat dergelijke mededelingen 
die u elektronisch ontvangt, voldoen aan de wettelijke 
communicatievereisten.

EA0801 
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Apple Beperkte Garantie Mac  
voor één (1) jaar  
Alleen van toepassing op Apple producten
HOE CONSUMENTENRECHT ZICH VERHOUDT TOT DEZE 
GARANTIE.  DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. 
VOORTS HEEFT U MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER 
LAND, STAAT OF PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. 
BEHOUDENS VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, 
WORDEN DE MOGELIJKE ANDERE RECHTEN DIE U 
HEEFT, WAARONDER DE RECHTEN DIE MOGELIJKERWIJS 
VOORTVLOEIEN UIT NON-CONFORMITEIT VAN EEN 
VERKOOPOVEREENKOMST, NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF 
OPGESCHORT DOOR DEZE GARANTIE. VOOR EEN VOLLEDIG 
BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETGEVING VAN 
UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

GARANTIEBEPERKINGEN DIE INVLOED KUNNEN HEBBEN 
OP CONSUMENTENRECHT.  VOOR ZOVER TOEGESTAAN 
OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZIJN DEZE 
GARANTIE EN DE BESCHREVEN VERHAALSMOGELIJKHEDEN 
EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE 
-MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE EN/
OF IMPLICIETE- GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN 
VOORWAARDEN. 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET 
TOEPASSELIJKE RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER 
ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, 
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET 
BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN 
VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. VOORZOVER APPLE 
DERGELIJKE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND 
KAN WIJZEN, BEPERKT APPLE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN 
OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, DE DUUR VAL 
AL DEZE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN TOT DE DUUR 
VAN DEZE EXPLICIETE GARANTIE EN -ZULKS TER KEUZE VAN 
APPLE- TOT DE REPARATIE OF VERVANGINGSSERVICE, ZOALS 
HIERONDER NADER OMSCHREVEN. IN BEPAALDE LANDEN, 
STATEN EN PROVINCIES IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN 
IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE NIET TOEGESTAAN, 
WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U 
MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

WAT VALT ONDER DEZE GARANTIE?  Apple garandeert 
dat dit Apple hardwareproduct en de Apple toebehoren 
die zich in de originele verpakking bevinden (het “Apple 
Product”) -bij normaal gebruik in overeenstemming met de 
door Apple verstrekte instructies- vrij is van materiaal- en 
fabricagefouten gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR 
na de datum van aankoop in de winkel door de koper 
(“Garantieperiode”). De door Apple verstrekte instructies 
omvatten maar zijn niet beperkt tot informatie die te vinden 
is in technische specificaties, gebruikershandleidingen en 
service mededelingen. 

WAT VALT NIET ONDER DEZE GARANTIE?  Deze garantie 
is niet van toepassing op niet-Apple hardware- of 
software(producten), ook indien deze producten/software 
verpakt of verkocht zijn in combinatie met Apple hardware. 
Het is mogelijk dat fabrikanten, leveranciers of uitgevers -niet 
zijnde Apple- hun eigen garanties aan de koper verstrekken, 
maar Apple verstrekt haar producten, voor zover wettelijk 
toegestaan, “in de huidige staat” (“AS IS”). Software die door 
Apple gedistribueerd wordt met of zonder de merknaam 
APPLE (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware), 
valt niet onder deze garantie. Wij verwijzen u naar de bij de 
software behorende licentieovereenkomst voor informatie 
over uw rechten met betrekking tot het gebruik hiervan. 
Apple garandeert niet dat de werking van het Apple Product 
ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Apple is niet 
verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het niet 
opvolgen van instructies  betreffende het gebruik van het 
Apple Product.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) 
verbruiksartikelen, zoals batterijen, tenzij de storing 
te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; (b) 
cosmetische schade met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot krassen, deuken en gebroken plastic op de in- en 
uitgangen; (c) schade die veroorzaakt wordt door gebruik 
in combinatie met (een) niet-Apple product(en); (d) 
schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, misbruik, 
verkeerde toepassing, blootstelling aan vocht, brand, 
aardbeving of andere externe oorzaken; (e) schade die 
ontstaat door het Apple Product te gebruiken op een wijze 
die niet in overeenstemming is met dan wel buiten de 
reikwijdte valt van de door Apple verstrekte instructies; 



(f ) schade ontstaan door een dienst (waaronder upgrades 
en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen 
medewerker van Apple of een Apple Authorized Service 
Provider (“AASP”) is; (g) schade aan een Apple Product dat 
zonder de schriftelijke toestemming van Apple gewijzigd is 
teneinde de functionaliteit of het vermogen te veranderen; 
(h) gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage 
van het Apple Product of anderszins te wijten zijn aan 
het normale verouderingsproces; of (i) schade indien 
het serienummer van het Apple Product is verwijderd of 
onleesbaar gemaakt is.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN.  ALS UW APPLE PRODUCT 
IN STAAT IS OM SOFTWARE PROGRAMMA’S, DATA EN 
ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEKE 
BACK-UP KOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP 
HET OPSLAGMEDIUM STAAN TENEINDE UW GEGEVENS 
TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGMAATREGEL TEGEN 
EVENTUELE OPERATIONELE FOUTEN. 

Voordat u aanspraak kunt maken op de garantieservice 
kan Apple of haar tussenpersoon van u verlangen dat u 
een aankoopbewijs overhandigt, vragen beantwoordt 
die bedoeld zijn om u te helpen bij het diagnosticeren 
van mogelijke problemen, en de procedures van Apple 
opvolgt met betrekking tot het verkrijgen van de 
garantieservice. Voordat u uw Apple Product overhandigt 
voor garantieservice, dient u een afzonderlijke kopie 
van de gegevens op het opslagmedium te maken en te 
bewaren, alle persoonlijke informatie die u wilt beschermen 
te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te 
schakelen. 

TIJDENS DE GARANTIESERVICE IS HET MOGELIJK DAT 
DE INHOUD VAN HET OPSLAGMEDIUM VAN HET APPLE 
PRODUCT VERLOREN GAAT, WORDT VERVANGEN OF 
OPNIEUW WORDT GEFORMATTEERD. APPLE EN HAAR 
TUSSENPERSONEN ZIJN IN EEN DERGELIJK GEVAL NIET 
AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN/OF ENIG VERLIES 
VAN SOFTWARE PROGRAMMA’S, GEGEVENS, OF ANDERE 
INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN OP HET OPSLAGMEDIUM 
OF OP EEN ANDER ONDERDEEL VAN HET APPLE PRODUCT 
WAAROP SERVICE WORDT UITGEVOERD.

Na de garantieservice wordt uw Apple Product of een 
vervangend product aan u geretourneerd met de originele 

configuratie van uw originele product bij aankoop, inclusief 
toepasselijke updates. U bent verantwoordelijk voor het 
opnieuw installeren van alle overige software programma’s, 
gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren 
van andere software, data en informatie vallen niet onder 
deze garantie.

WAT DOET APPLE ALS DE GARANTIE WORDT 
INGEROEPEN?  Indien u binnen de Garantieperiode een 
geldige vordering indient bij Apple of bij een AASP, dan zal 
Apple, ter uitsluitende keuze van Apple, (i) het Apple Product 
repareren, waarbij nieuwe of eerder gebruikte onderdelen, 
die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe 
onderdelen, zullen worden gebruikt; (ii) het Apple Product 
vervangen door een product dat qua functionaliteit ten 
minste gelijk is aan het Apple Product, en is samengesteld uit 
nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen, die qua prestatie 
en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen; of 
(iii) het Apple Product houden en de aankoopprijs aan u 
restitueren.

Apple kan u verzoeken om bepaalde onderdelen of 
producten te vervangen die door de gebruiker kunnen 
worden geïnstalleerd. Op een vervangend onderdeel of 
product, inclusief een door de gebruiker te installeren 
onderdeel dat geïnstalleerd is overeenkomstig de door 
Apple verstrekte instructies, is de resterende Garantieperiode 
van het Apple Product van toepassing, of een periode 
van negentig (90) dagen vanaf de datum van herstel of 
vervanging, indien dat u een langere dekking biedt. Wanneer 
een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor 
restitutie wordt gegeven, wordt elk vervangend product 
of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of 
vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE?  Bekijk eerst de 
hieronder beschreven online bronnen/hulpmiddelen voordat 
u garantieservice aanvraagt. Indien het Apple Product nog 
steeds niet naar behoren functioneert nadat u gebruik 
hebt gemaakt van deze bronnen/hulpmiddelen, neemt u 
dan contact op met een medewerker van Apple of, indien 
van toepassing, met een Apple retail winkel (“Apple Retail”) 
of met een AASP, die u kunt vinden met behulp van de 
informatie hieronder. Een medewerker van Apple of een 
AASP zal u vervolgens helpen vast te stellen of uw Apple 



Product service nodig heeft, en deze zal, indien dit het geval 
is, u informeren hoe Apple de service zal leveren. Wanneer u 
telefonisch contact opneemt met Apple, kunnen, afhankelijk 
van waar vandaan u belt, overige kosten van toepassing zijn. 

Hieronder vindt u een lijst met online-informatiebronnen 
waar u informatie met betrekking tot de garantieservice 
kunt vinden.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE.  Apple biedt garantieservice 
door middel van een of meer van de volgende opties:

(i) Carry-in service. U kunt uw Apple Product terugsturen 
naar een Apple Retail of naar een AASP-locatie die carry-in 
service biedt. De service wordt op deze locatie uitgevoerd, 
of de Apple Retail of een AASP kan uw Apple Product naar 
een Apple Repair Service (“ARS”) locatie sturen voor service. 
Als u bericht ontvangt dat de service is uitgevoerd, dan krijgt 
u direct het Apple Product van de Apple Retail locatie of 
AASP-locatie retour, of het Apple Product wordt direct naar 
uw adres gestuurd vanuit de ARS-locatie.

(ii) Mail-in service. Indien Apple bepaalt dat uw Apple 
Product in aanmerking komt voor mail-in service, dan 
stuurt Apple u voorgefrankeerde vrachtbrieven en, indien 
van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw 
Apple Product naar een ARS- of AASP-locatie kunt sturen 
overeenkomstig de instructies die Apple hiervoor geeft. 
Wanneer de service is uitgevoerd, dan retourneert de ARS- of 
AASP-locatie het Apple Product naar u. Apple betaalt de 
verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies 
zijn opgevolgd.

 (iii) Do-it-Yourself (DIY-) service. DIY-service biedt u de 
mogelijkheid om de service uit te voeren op uw eigen 
Apple Product. Indien DIY-service onder de gegeven 
omstandigheden beschikbaar is, dan is de volgende 
procedure van toepassing. 

(a) Service waarbij Apple verlangt dat het vervangen 
product of onderdeel wordt geretourneerd. Apple kan u 
hiervoor vragen om een creditcard-autorisatie af te geven ter 
waarde van de verkoopprijs van het vervangende product 
of onderdeel plus verzendkosten. Indien u niet in staat 
bent om een creditcard-autorisatie te geven, dan kan het 
zijn dat u geen gebruik kunt maken van de DIY-service en 
zal Apple u een alternatieve servicemogelijkheid bieden. 

Een vervangend product of onderdeel wordt door Apple 
naar u verzonden tezamen met instructies voor installatie, 
indien van toepassing, en de eventuele vereisten voor 
retourzending van het vervangen product of onderdeel. 
Indien u de instructies opvolgt, dan trekt Apple de 
creditcard-autorisatie in zodat de kosten voor het product of 
onderdeel en de verzendkosten naar en vanaf uw adres niet 
aan u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen 
product of onderdeel niet retourneert overeenkomstig 
de instructies, of een vervangen product of onderdeel 
retourneert dat niet voor service in aanmerking komt, dan 
belast Apple uw creditcard voor het geautoriseerde bedrag.

 (b) Service waarvoor niet is vereist dat het vervangen 
product of onderdeel wordt geretourneerd. Apple stuur 
u gratis een vervangend product of onderdeel, tezamen 
met instructies voor installatie, indien van toepassing, en 
eventuele vereisten voor het wegwerpen van het vervangen 
product of onderdeel. 

(c) Apple is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten die 
u maakt in verband met de DIY-service. Indien u verdere 
hulp nodig heeft, neem dan contact op met Apple via het 
hieronder vermelde telefoonnummer.

Apple behoudt zich het recht voor om de eventueel aan 
u door Apple aangeboden garantieservice te wijzigen, 
alsmede de voorwaarden om voor een bepaalde service 
voor het Apple Product in aanmerking te komen. De service 
wordt beperkt tot de opties die in het land waarin om de 
service wordt verzocht, beschikbaar zijn. De service-opties, 
de beschikbaarheid van onderdelen en de responstijden 
kunnen per land verschillen. U kunt verantwoordelijk zijn 
voor de verzend- en handlingkosten indien er geen service 
kan worden verricht op het Apple Product in het land waar 
het Apple Product zich bevindt. Indien u om service verzoekt 
in een land dat niet het land van aankoop is, dan dient u te 
voldoen aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) import- 
en exportregels en bent u verantwoordelijk voor betaling 
van alle invoerrechten, BTW en andere hiermee verband 
houdende belastingen en toeslagen. Voor internationale 
service kan Apple producten en onderdelen repareren of 
vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die 
voldoen aan de locale standaarden.



BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  BEHALVE ZOALS 
BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN 
OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET 
VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, 
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN 
NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF EEN 
ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE 
RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT 
VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE 
WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE 
WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN 
GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES 
VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN 
GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, 
COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF 
ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE 
DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING 
VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, 
PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S 
OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET 
APPLE PRODUCT, OF HET NIET BEHOUDEN VAN DE 
VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN 
OP HET PRODUCT.

DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP 
VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK 
LETSEL OF ENIGE WETELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
OPZETTELIJK HANDELEN EN/OF VERZUIMEN EN/OF GROVE 
NALATIGHEID. APPLE WIJST ELKE VERKLARING EN/OF 
GARANTIE VAN DE HAND DAT APPLE IN STAAT IS OM ONDER 
DEZE GARANTIE APPLE PRODUCTEN TE REPAREREN OF HET 
APPLE PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO OF VERLIES 
TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE IN HET APPLE PRODUCT 
IS OPGESLAGEN.

IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS DE 
UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE SCHADE 
OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE 
BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN 
TOEPASSING ZIJN.

PRIVACY.  Apple bewaart en onderhoudt 
consumentengegevens in overeenstemming met de 
Apple Customer Privacy Policy. Dit Apple Privacybeleid is 

beschikbaar via en kunt u nalezen op  
www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ALGEMEEN.  Apple wederverkopers, tussenpersonen en 
medewerkers zijn niet gerechtigd tot het aanbrengen van 
wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen in deze garantie. 
Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal 
hierdoor de afdwingbaarheid of wettigheid van de overige 
bepalingen niet worden aangetast of beïnvloed. Deze 
garantie wordt beheerst door en zal worden uitgelegd 
volgens het recht van het land waarin de aankoop van het 
Apple Product plaatsvond. Apple of zijn rechtsopvolger, de 
garantiegever ingevolge deze garantie, wordt aan het einde 
van dit document, een en ander afhankelijk van het land of 
de regio waarin de aankoop van het Apple Product heeft 
plaatsgevonden, nader geïdentificeerd.

ONLINE-INFORMATIE.  Meer informatie over de volgende 
onderwerpen is online beschikbaar:

Internationale 
Ondersteuning 
Informatie

www.apple.com/support/country

Door Apple Erkende 
Serviceaanbieders

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple Retail Store http://www.apple.com/retail/storelist/

Apple 
Ondersteuning en 
Service

http://support.apple.com/kb/HE57

Apple Gratis 
Ondersteuning

http://www.apple.com/support/country/
index.html?dest=complimentary

GARANTIEGEVER PER REGIO OF LAND VAN AANKOOP

Regio/Land van 
Aankoop

Apple Adres

Amerika

Brazilië Apple 
Computer 
Brasil Ltda

Av. Cidade Jardim 400, 
2 Andar, Sao Paulo, SP 
Brasil 01454-901

Canada Apple  
Canada Inc.

7495 Birchmount Rd.; 
Markham, Ontario, 
Canada; L3R 5G2 Canada



Regio/Land van 
Aankoop

Apple Adres

Mexico Apple 
Operations 
Mexico, S.A. 
de C.V.

Prolongación Paseo de 
la Reforma #600, Suite 
132, Colonia Peña Blanca, 
Santa Fé, Delegación 
Álvaro Obregón, México 
D. F., CP 01210, Mexico

Amerika en andere 
Amerikaanse landen

Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.

Europa, Midden Oosten en Afrika

Alle landen Apple Sales 
International

Hollyhill Industrial Estate 
Hollyhill, Cork, Republic 
of Ireland

Azië/Oceanië

Australia; New 
Zealand; Fiji, Papua 
New Guinea; Vanuatu

Apple Pty. Ltd. PO Box A2629, Sydney 
South, NSW 1235, 
Australia

Hong Kong Apple Asia 
Limited

2401 Tower One, Times 
Square, Causeway Bay; 
Hong Kong

India Apple India 
Private Ltd.

19th Floor, Concorde 
Tower C, UB City No 
24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore 560-001, India

Japan Apple Japan 
Inc.

3-20-2 Nishishinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Korea Apple Korea 
Ltd.

3201, ASEM Tower; 
159, Samsung-dong, 
Gangnam-Gu; Seoul 135-
798, Republic of Korea

Afghanistan, 
Bangladesh, Bhutan, 
Brunei, Cambodja, 
Guam, Indonesië, 
Laos, Singapore, 
Maleisië, Nepal, 
Pakistan, Filippijnen, 
Sri Lanka, Vietnam

Apple 
Computer 
South Asia 
PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64 
Singapore 569086

Regio/Land van 
Aankoop

Apple Adres

Volksrepubliek China Apple 
Computer 
Trading 
(Shanghai) 
Co. Ltd. 

Room 1815, Tower 
Building, No. 1, Ji Long 
Road, Wai Gao Qiao  
Free Trade Zone, 
Shanghai, P.R.C..

Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa 
S. Road. Sec. 2, Taipei, 
Taiwan 106

Thailand Apple South 
Asia (Thailand) 
Limited

25th Floor, Suite B2, Siam 
Tower,989 Rama 1 Road, 
Pataumwan, Bangkok, 
10330

Overige Aziatische 
landen

Apple Inc. 1 Infinite Loop; 
Cupertino, CA 95014, 
U.S.A.
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Regulatory Certification for Model Number A1378
Country Certification Number

Australia DoC N122

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, 
Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

CE 

Canada IC: 579C-A1378 

France CE  Usage en intérieur uniquement. Consultez l’ARCEP pour connaître 
les restrictions d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr

New Zealand DoC Z844

United States  
(including Puerto Rico)

FCC ID: BCGA1378

Een exemplaar van de Europese conformiteitsverklaring vindt u op: http://www.apple.com/euro/compliance
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