VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN VAN MULTIMEDIA
Voorwaarden voor het indienen van multimedia DOOR HET INDIENEN VAN DE VIDEO, BEELDEN,
GELUIDEN EN/OF LIVESTREAM (GEZAMENLIJK 'VIDEO-INHOUD') DIE U GAAT VERZENDEN, GAAT U
AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN ('INDIENINGSVOORWAARDEN'). Deze indieningsvoorwaarden
zijn opgenomen in en zijn onderhevig aan de servicevoorwaarden van Arlo Europe. Voor zover deze
indieningsvoorwaarden in strijd zijn met de servicevoorwaarden van Arlo Europe, zijn deze
indieningsvoorwaarden van toepassing.

Door de video-inhoud in te dienen, verleent u Verisure Ireland DAC ('VERISURE') en haar
dochterondernemingen, alle Verisure Group-bedrijven, gevolmachtigden, licentiehouders, opvolgers
in belang, juridische vertegenwoordigers en erfgenamen het wereldwijde, niet-exclusieve,
onherroepelijke, eeuwigdurende, sublicentieerbare, overdraagbare, royaltyvrije en volledig betaalde
recht en de licentie voor het gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, distribueren, verzenden,
streamen, uitzenden, publiekelijk uitvoeren, verwijzen, opslaan, in de cache opslaan, licentiëren,
verkopen, overdragen en anderszins exploiteren (ook via de distributiekanalen) van de video-inhoud
voor promotie- en marketingdoeleinden. U doet hierbij afstand van het recht om de video-inhoud of
gedrukte of elektronische inhoud die nu of in de toekomst in combinatie met dergelijke inhoud kan
worden gebruikt, te inspecteren of goed te keuren en u doet afstand van enig recht op royalty's of
andere compensatie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de video-inhoud.

U accepteert hierbij alle garanties en verklaringen met betrekking tot de video-inhoud die u maakt
met betrekking tot inhoud zoals gedefinieerd in de servicevoorwaarden van Arlo Europe en/of de
servicevoorwaarden van Verisure. U gaat ermee akkoord dat het onderliggende intellectuele
eigendom van de video-inhoud het eigendom van de rechtmatige eigenaar blijft en dat de overdracht
van eigendom niet wordt beïnvloed door het indienen van de video-inhoud. Hierbij verleent u
VERISURE het onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, volledig overdraagbare recht en de licentie
voor het opnieuw afdrukken, kopiëren, verzenden, weergeven, reproduceren, uitvoeren, gebruiken,
het maken van afgeleide werken en het tentoonstellen van video-inhoud die door u is ingediend. Deze
toekenning van rechten en licenties is niet-exclusief met betrekking tot de video-inhoud. U verklaart
en garandeert hierbij dat video-inhoud origineel door u is gemaakt en geen inbreuk maakt op de
auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten of eigendomsrechten of andere of alle dergelijke rechten van enige persoon of
entiteit en dat deze geen wetten, regels of voorschriften schendt. Als de video-inhoud enige inhoud
of elementen bevat die niet het eigendom zijn van u en/of die onderhevig zijn aan de rechten van
derden, verklaart u dat u vóór het indienen van de video-inhoud alle benodigde toestemmingen hebt
verkregen die nodig zijn om gebruik en exploitatie van de video-inhoud door VERISURE toe te staan,
zonder enige aanvullende compensatie.

U verklaart en garandeert dat de video-inhoud geen informatie bevat die door u, uw werkgever,
werknemers of personeel of enige andere derde partij als vertrouwelijk wordt beschouwd. Daarnaast
garandeert u dat u de benodigde toestemmingen, machtigingen en goedkeuringen hebt ontvangen
en zult handhaven van de eigenaar(s) van alle locaties waar de camera wordt gebruikt en dat u de
toestemming ontvangt en behoudt van iedereen die in uw video-inhoud verschijnt of wordt gehoord,
met inbegrip van toestemming voor het weergeven van hun afbeelding en/of stem in die video-inhoud

en toestemming voor het indienen van die video-inhoud conform deze indieningsvoorwaarden bij ons.
U gaat ermee akkoord dat VERISURE het recht heeft om het eigendom en de originaliteit van alle
video-inhoud te verifiëren en dat u, op verzoek van VERISURE, een schriftelijke kopie moet indienen
van alle benodigde toestemmingen die u hebt ontvangen van een derde partij die u het recht verleent
om dergelijke eigendommen te gebruiken.

VRIJGEVEN: DOOR DE VIDEO-INHOUD IN TE DIENEN, GAAT U ERMEE AKKOORD VERISURE
SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS, KOSTEN, VERLIEZEN OF
SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, WANNEER
DEZE VERBAND HOUDEN MET PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN,
INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN, PUBLICITEITS- OF PRIVACYRECHTEN OF LASTER) DIE
VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VIDEO-INHOUD.
Door het selectievakje 'Ik heb de indieningsvoorwaarden gelezen en accepteer deze' in te schakelen
en op Indienen te klikken, verklaart en garandeert u dat u de volledige bevoegdheid en autoriteit hebt
om akkoord te gaan met deze indieningsvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
bevoegdheid om alle rechten en licenties met betrekking tot de video-inhoud toe te kennen. Het is
aan VERISURE om te beslissen of en hoe de video-inhoud wordt gebruikt.
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