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In dit beleid inzake aanvaardbaar gebruik (Acceptable Use Policy 
“AUP” of 'Beleid') worden de voorwaarden uiteengezet waaraan u, 
en degenen die namens u handelen, moeten voldoen wanneer u 
gebruikmaakt van de online services die door ons beschikbaar 
worden gesteld ('Cloudservices').  
 
1. Toegangsgegevens 

U zult: 
• geen valse identiteit gebruiken om toegang te krijgen tot de 

Cloudservices; 
• toegangsgegevens en beveiligingstokens zorgvuldig opslaan 

en beschermen tegen ongeoorloofde toegang, 
openbaarmaking of gebruik;  

• geen gebruikmaken van Cloudservices op andere manieren 
dan via uw gebruikersaccount of andere door ons 
toegestane middelen;  

• de authenticatie of beveiliging van uw gebruikersaccount, 
de onderliggende technologie of een daarmee verband 
houdend(e) host, netwerk of account, niet omzeilen of 
openbaar maken; en 

• zorgen dat de toegangsgegevens niet met andere personen 
worden gedeeld en alleen worden gebruikt door de persoon 
aan wie de gegevens zijn verstrekt. Wij kunnen de 
toegangsgegevens wijzigen als wij naar ons redelijk oordeel 
bepalen dat een wijziging noodzakelijk is. 

2. Geen onwettig, schadelijk of aanstootgevend gebruik of 
soortgelijke inhoud 
U zult Cloudservices niet gebruiken voor illegale, schadelijke of 
aanstootgevende doeleinden of om inhoud die illegaal, 
schadelijk, frauduleus, inbreukmakend of aanstootgevend is te 
verzenden, op te slaan, weer te geven, te distribueren of 
anderszins beschikbaar te maken, en u zult dergelijk gebruik 
niet promoten of faciliteren en niet anderen aanmoedigen of 
instrueren om Cloudservices voor dergelijke doeleinden te 
gebruiken. Uw gebruik van de Cloudservices en uw inhoud 
opgeslagen binnen de Cloudservices zullen niet: 
• wetten of voorschriften, of rechten van anderen schenden;  
• schadelijk zijn voor anderen, of voor onze reputatie, 

inclusief door het aanbieden of verspreiden van 
frauduleuze goederen, services, regelingen of promoties, 
regelingen om snel geld te verdienen, ponzi- of 
piramidespelen, phishing, farming, of andere bedrieglijke 
praktijken; 

• in of als onderdeel van uw inhoud hyperlinks opnemen, 
opslaan of versturen, of toegang verlenen tot externe 
websites of gegevensfeeds, inclusief ingebedde widgets of 
andere toegangsmiddelen, waarvoor u geen toestemming 
hebt of die illegaal zijn; 

• lasterlijk, obsceen, beledigend, privacy-schendend of 
anderszins verwerpelijk zijn. 

3. Geen schending van gebruiksbeperkingen 
U zult niet: 
• Cloudservices doorverkopen, overdragen, in sublicentie 

geven, uitlenen, leasen of publiceren, of Cloudservices 
gebruiken bij het outsourcen van een zakelijk proces of 
andere uitbesteding of een time-sharingdienst (tenzij 
uitdrukkelijk door ons toegestaan); 

• Cloudservices of de onderliggende technologie reverse-
engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins 
wijzigen, samenvoegen, manipuleren, repareren, of 
afgeleide werken op basis hiervan maken of proberen de 
broncode hiervan te achterhalen (behalve voor zover deze 
beperking in strijd is met de toepasselijke wetgeving in uw 
jurisdictie);  

• toegang proberen te verkrijgen tot Cloudservices vanaf elke 
locatie die verboden is door of onderworpen is aan sancties 
of licentie-eisen volgens de toepasselijke sancties en/of 
(her)exportcontrole wet- en regelgeving, inclusief die van 
de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of 
andere toepasselijke landen, en u zult alleen niet-
gereguleerde inhoud uploaden (bijv. classificatie is 'N' in de 
EU en 'N' voor ECCN of 'EAR99' in de VS), tenzij toegestaan 
door de toepasselijke (her)exportcontrolewetten of 
respectievelijke overheidslicenties of -goedkeuringen. 

4. Geen onrechtmatig gebruik 
U zult niet: 
• Cloudservices gebruiken op een manier die bedoeld is om 

gebruiksbeperkingen en restricties van dergelijke 
Cloudservices (zoals toegangs- en opslagbeperkingen) te 
vermijden of te omzeilen, of om te monitoren of om kosten 
te vermijden; 

• Cloudservices gebruiken voor het uitvoeren van een 
prestatietest, het ontwikkelen van een concurrerend 
product of concurrerende service of het kopiëren van de 
kenmerken of gebruikersinterface ervan; 
de goede werking of veiligheid van een van onze systemen 
verstoren; 

• ongevraagde massamails of andere berichten, promoties, 
reclame of verzoeken, met inbegrip van commerciële 
reclame en informatieve aankondigingen, verspreiden, 
publiceren, verzenden of de verzending hiervan faciliteren. 
U zult geen e-mailtitels wijzigen of verdoezelen of de 
identiteit van een afzender aannemen zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de afzender. 

5. Geen veiligheidsovertredingen  
U zult de Cloudservices niet gebruiken op een manier die kan 
resulteren in of een bedreiging kan vormen voor de veiligheid 
van de Cloudservices of de onderliggende technologie. U zult 
met name: 
• redelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen 

beveiligingsaanvallen, virussen en kwaadaardige code op 
uw systeem, on-site hardware, software of services die u 
gebruikt om verbinding te maken met en/of toegang te 
krijgen tot Cloudservices; 

• geen penetratietest uitvoeren van of op Cloudservices of de 
onderliggende technologie zonder het verkrijgen van onze 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; en 

• geen apparaten gebruiken voor toegang tot of gebruik van 
Cloudservices die niet voldoen aan het standaard 
beveiligingsbeleid van de sector (bijv. 
wachtwoordbescherming, virusbescherming, update- en 
patchniveau). 

6. Onze monitoring, rapportage en audits 
U erkent dat wij en onze subcontractanten uw naleving van 
dit Beleid via Cloudservices kunnen controleren. Wij 
behouden ons het recht voor om elke schending van dit beleid 
te onderzoeken. Als u zich bewust wordt van een schending 
van dit Beleid, zult u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en 
ons op verzoek hulp bieden om de schending te stoppen, te 
beperken of te verhelpen. Wij, onze subcontractanten of 
geautoriseerde agenten kunnen een audit uitvoeren naar de 
naleving van dit beleid op uw locatie, op uw werkstations en 
servers, na een redelijke voorafgaande kennisgeving. We 
kunnen elke inhoud of bron die dit Beleid of enige andere 
overeenkomst die we met u hebben voor het gebruik van de 
Cloudservices schendt, verwijderen of de toegang daartoe 
ontzeggen of wijzigen. Wij kunnen elke activiteit waarvan wij 
vermoeden dat deze in strijd is met een wet of voorschrift 
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melden aan bevoegde wetshandhavingsambtenaren, 
regelgevende instanties of andere bevoegde derden. Indien 
een partij beweert dat uw gebruik van de Cloudservices of uw 
inhoud de rechten van deze derde partij of een wet of 
voorschrift schendt, kunnen wij de betreffende 
klantinformatie delen. 

7. Auteursrecht/Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). 
Siemens zal reageren op kennisgevingen van 
auteursrechtinbreuk met betrekking tot inhoud in 
overeenstemming met zijn Auteursrechtenbeleid. Het 
Auteursrechtenbeleid is beschikbaar op 
www.siemens.com/sw-terms/dmca. 

http://www.siemens.com/sw-terms/dmca

	1. Toegangsgegevens
	U zult:
	 geen valse identiteit gebruiken om toegang te krijgen tot de Cloudservices;
	 toegangsgegevens en beveiligingstokens zorgvuldig opslaan en beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik;
	 geen gebruikmaken van Cloudservices op andere manieren dan via uw gebruikersaccount of andere door ons toegestane middelen;
	 de authenticatie of beveiliging van uw gebruikersaccount, de onderliggende technologie of een daarmee verband houdend(e) host, netwerk of account, niet omzeilen of openbaar maken; en
	 zorgen dat de toegangsgegevens niet met andere personen worden gedeeld en alleen worden gebruikt door de persoon aan wie de gegevens zijn verstrekt. Wij kunnen de toegangsgegevens wijzigen als wij naar ons redelijk oordeel bepalen dat een wijziging ...

	2. Geen onwettig, schadelijk of aanstootgevend gebruik of soortgelijke inhoud
	U zult Cloudservices niet gebruiken voor illegale, schadelijke of aanstootgevende doeleinden of om inhoud die illegaal, schadelijk, frauduleus, inbreukmakend of aanstootgevend is te verzenden, op te slaan, weer te geven, te distribueren of anderszins ...
	 wetten of voorschriften, of rechten van anderen schenden;
	 schadelijk zijn voor anderen, of voor onze reputatie, inclusief door het aanbieden of verspreiden van frauduleuze goederen, services, regelingen of promoties, regelingen om snel geld te verdienen, ponzi- of piramidespelen, phishing, farming, of ande...
	 in of als onderdeel van uw inhoud hyperlinks opnemen, opslaan of versturen, of toegang verlenen tot externe websites of gegevensfeeds, inclusief ingebedde widgets of andere toegangsmiddelen, waarvoor u geen toestemming hebt of die illegaal zijn;
	 lasterlijk, obsceen, beledigend, privacy-schendend of anderszins verwerpelijk zijn.


	3. Geen schending van gebruiksbeperkingen
	U zult niet:
	 Cloudservices doorverkopen, overdragen, in sublicentie geven, uitlenen, leasen of publiceren, of Cloudservices gebruiken bij het outsourcen van een zakelijk proces of andere uitbesteding of een time-sharingdienst (tenzij uitdrukkelijk door ons toege...
	 Cloudservices of de onderliggende technologie reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins wijzigen, samenvoegen, manipuleren, repareren, of afgeleide werken op basis hiervan maken of proberen de broncode hiervan te achterhalen (be...
	 toegang proberen te verkrijgen tot Cloudservices vanaf elke locatie die verboden is door of onderworpen is aan sancties of licentie-eisen volgens de toepasselijke sancties en/of (her)exportcontrole wet- en regelgeving, inclusief die van de Europese ...


	4. Geen onrechtmatig gebruik
	U zult niet:
	 Cloudservices gebruiken op een manier die bedoeld is om gebruiksbeperkingen en restricties van dergelijke Cloudservices (zoals toegangs- en opslagbeperkingen) te vermijden of te omzeilen, of om te monitoren of om kosten te vermijden;
	 Cloudservices gebruiken voor het uitvoeren van een prestatietest, het ontwikkelen van een concurrerend product of concurrerende service of het kopiëren van de kenmerken of gebruikersinterface ervan;
	de goede werking of veiligheid van een van onze systemen verstoren;
	 ongevraagde massamails of andere berichten, promoties, reclame of verzoeken, met inbegrip van commerciële reclame en informatieve aankondigingen, verspreiden, publiceren, verzenden of de verzending hiervan faciliteren. U zult geen e-mailtitels wijzi...


	5. Geen veiligheidsovertredingen
	U zult de Cloudservices niet gebruiken op een manier die kan resulteren in of een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van de Cloudservices of de onderliggende technologie. U zult met name:
	 redelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen beveiligingsaanvallen, virussen en kwaadaardige code op uw systeem, on-site hardware, software of services die u gebruikt om verbinding te maken met en/of toegang te krijgen tot Cloudservices;
	 geen penetratietest uitvoeren van of op Cloudservices of de onderliggende technologie zonder het verkrijgen van onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming; en
	 geen apparaten gebruiken voor toegang tot of gebruik van Cloudservices die niet voldoen aan het standaard beveiligingsbeleid van de sector (bijv. wachtwoordbescherming, virusbescherming, update- en patchniveau).


	6. Onze monitoring, rapportage en audits
	U erkent dat wij en onze subcontractanten uw naleving van dit Beleid via Cloudservices kunnen controleren. Wij behouden ons het recht voor om elke schending van dit beleid te onderzoeken. Als u zich bewust wordt van een schending van dit Beleid, zult ...

	7. Auteursrecht/Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Siemens zal reageren op kennisgevingen van auteursrechtinbreuk met betrekking tot inhoud in overeenstemming met zijn Auteursrechtenbeleid. Het Auteursrechtenbeleid is beschikbaar op www.siemen...

