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Omtrent deze handleiding
Lees deze handleiding vóór gebruik. Deze handleiding bevat belangrijke informatie die u 
moet begrijpen voordat u rekordbox gaat gebruiken.
• In deze handleiding staan de namen van knoppen en menu's die op rekordbox worden 

weergegeven tussen haakjes. (bv. [BPM], venster [Verzameling])
• Let op, want afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem, instellingen van uw 

webbrowser enz. kan de bediening afwijken van de procedures zoals beschreven in deze 
handleiding.

• Houd er rekening mee dat de taal op het in deze handleiding beschreven scherm van 
rekordbox kan afwijken van de taal op uw schermen.

• De specificatie, het ontwerp enz. van rekordbox kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd en kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze handleiding.
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Inleiding

Met rekordbox kunt u muziekbestanden beheren en afspelen door gebruik te maken van de 
multiplayer of het dj-systeem van Pioneer DJ.
• Maak afspeellijsten voor verschillende situaties door muziekbestanden op uw computer te 

zoeken en ze in te delen in categorieën.
• Analyseer muziekstukken: ontdek de toonsoort, bewerk beats en tempo (BPM) en verzamel 

andere belangrijke informatie over uw muziekbestanden vooraleer uw optreden start.
• Stel puntinformatie (voor cues, loops, hot cues enz.) in en sla ze op vooraleer uw optreden 

start.
• Neem uw dj-optreden of uw analoge geluidsinvoer via het aangesloten apparaat op.
Met rekordbox kunt u gemaakte afspeellijsten en heel wat puntinformatie gebruiken voor uw 
dj-optreden. Daarnaast kunt u uw dj-optreden ook opnemen, inclusief informatie over 
eventuele geïmproviseerde cue- en looppunten om uw optreden te beoordelen en de 
geschiedenis te gebruiken voor uw volgende optreden.
Daarnaast kunt u genieten van uw dj-optreden met effectfuncties en samplers.
Daarbij kunt u optioneel ook gebruikmaken van geavanceerde functies, zoals Digital Vinyl 
System, video-optredens en extra effecten.
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Inleiding
Functies van rekordbox

| Analyse van muziekbestanden
Laad muziekstukken van uw computer naar rekordbox om ze te analyseren en een Collection 
aan te maken. Zo krijgt u informatie over de golfvorm, beats, tempo (BPM), toonsoort en 
andere informatie die nuttig kan zijn voor uw dj-optreden. Deze functie helpt u een 
kwalitatief dj-optreden te geven met Pioneer DJ-producten en de dj-toepassing.

| QUANTIZE
Als de functie Kwantiseren is ingesteld, worden cue- en looppunten automatisch ingesteld 
op de dichtstbijzijnde beatpositie.

| BEAT SYNC
Door muziekbestanden te analyseren met rekordbox, worden de beatposities en tempo's 
(BPM's) automatisch gesynchroniseerd op verscheidene dj-spelers of decks.

| KEY SHIFT
U kunt de toonsoort van muziekstukken wijzigen. Gebruik deze functie om muziekstukken 
met verschillende toonsoorten te mixen tijdens uw dj-optreden.

Analyse van muziekbestanden voor uw dj-
optreden
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Inleiding
| Afspeellijst
Maak vóór uw dj-optreden afspeellijsten met uw favoriete muziekbestanden aan volgens de 
verscheidene dj-scenes waar u zult spelen. U kunt een muziekstuk ook snel selecteren door 
vooraf in iTunes enz. aangemaakte afspeellijsten tijdens uw dj-optreden te importeren.

| Slimme afspeellijst
Door te zoeken met filters worden automatisch lijsten met muziekbestanden aangemaakt.

| MY TAG
Stel voor elk muziekbestand in uw bibliotheek tags in met vrije tekst zoals genre, 
eigenschappen enz. Gebruik de functie Muziekstukfilter om zoekopdrachten naar items met 
tags te verfijnen.

| Muziekstukfilter
Verfijn de zoekopdracht naar muziekstukken met [BPM], [KEY], [RATING], [COLOR] of [MY TAG].

| RELATED TRACKS
Toon RELATED TRACKS waarvan de informatie over BPM, toonsoort, kleur, beoordeling en MY 
TAG vergelijkbaar is met het muziekstuk dat in de lijst of de speler is geselecteerd.

| Split Screen
Het browserscherm wordt als een afzonderlijk venster weergegeven.
Een groter aantal muziekstukken tonen, maakt uw dj-optreden gemakkelijker.

Verbeterde browser om muziekstukken snel en 
eenvoudig te selecteren
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Inleiding
| SYNC MANAGER
Muziekbestanden kunnen in bijgewerkte status eenvoudig worden geëxporteerd naar 
apparaten door rekordbox te synchroniseren met iTunes en een USB-apparaat.

| Dj-optreden met opslagmedia (SD & USB EXPORT)
Met een USB-apparaat (flashgeheugen of harde schijf ) of SD-geheugenkaart kunt u 
muziekstukken en afspeellijsten exporteren naar/importeren van Pioneer DJ-producten. Dat 
betekent dat u uw computer niet hoeft mee te nemen naar de dj-booth.

| Dj-optreden met meerdere dj-apparaten verbonden via LAN (LINK 
EXPORT)

Door via een LAN-kabel verbinding te maken met Pioneer DJ-producten die de PRO DJ LINK-
functie ondersteunen, kunt u muziekbestanden en gegevens op het USB-apparaat delen 
met tot vier Pioneer DJ-producten.
Als u een computer via een LAN-kabel aansluit op de dj-apparatuur, kunt u bovendien 
muziekbestanden en gegevens op tot wel vier dj-spelers tegelijk laden.

| Haal de geschiedenis van uw optredens op
Door de geschiedenis van uw dj-activiteiten voor elke scene op te slaan op verscheidene dj-
apparaten die op rekordbox zijn aangesloten, kunt u uw dj-optredens nog beter maken.

| Bereid uw dj-optreden voor met een mobiel apparaat
U kunt geanalyseerde muziekbestanden, aangemaakte afspeellijsten en informatie zoals Mijn 
instellingen, overbrengen naar rekordbox (iOS/Android).
Ook gegevens die u met rekordbox (iOS/Android) heeft bewerkt, kunnen terug naar 
rekordbox worden overgebracht.

Consolideer het beheer van muziekbestanden en 
gegevens door Pioneer DJ-producten te koppelen
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Inleiding
| Analoog geluid opnemen met een eenvoudige interface
U kunt analoog geluid opnemen via aangesloten externe apparaten met een eenvoudige 
interface en gemakkelijke bediening zonder vooraf instellingen te maken. Opgenomen 
audiobronnen worden automatisch opgeslagen en u kunt deze bronnen gemakkelijk 
beheren door afspeellijsten en dergelijke te gebruiken.

| Ingangsaudio detecteren om automatisch te starten/stoppen met 
opnemen

Wanneer u analoog geluid afspeelt, detecteert rekordbox de ingangsaudio en start/stopt de 
opname automatisch. U hoeft een stilte niet uit een opgenomen bestand te verwijderen of 
te klikken om te stoppen met opnemen.

| Muziekstukken automatisch splitsen
Wanneer u analoog geluid afspeelt, detecteert rekordbox elke stilte tussen muziekstukken en 
wordt vanaf dat punt een nieuw bestand aangemaakt.

| Het audioniveau van muziekstukken automatisch optimaliseren 
(functie Normaliseren)

rekordbox heeft een normalisatiefunctie waarmee u het volume van analoge bronnen 
automatisch kunt aanpassen en muziekstukken met eenzelfde volume kunt opslaan. U hoeft 
het volume van de muziekstukken niet aan te passen terwijl u ze afspeelt.

Opnamefunctie om analoog geluid gemakkelijk en 
intuïtief toe te voegen
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Inleiding
| Dj-optreden door verbinding te maken met een dj-controller
Als u een computer via een USB-kabel aansluit op de Pioneer DJ-producten, kunt u dj-
optredens geven door rekordbox te bedienen met de dj-apparatuur.

| PAD MODE
U kunt de PAD-knoppen gebruiken om verschillende dj-optredens uit te voeren, zoals 
bijvoorbeeld met HOT CUE, waarbij u onmiddellijk speelt vanaf het punt dat u heeft 
ingesteld, of met PAD FX, waarmee onmiddellijk een effect wordt afgespeeld met de door u 
ingestelde parameter.

| Effect
In rekordbox zijn verscheidene effecten van BEAT FX, SOUND COLOR FX en RELEASE FX, 
populair op het Pioneer DJ-mengpaneel "DJM-serie", het remix-station "RMX-serie" enz., 
geïnstalleerd. Deze effecten kunnen worden geïntegreerd wanneer u dj-apparatuur gebruikt.

| Sampler / Sequencer
Het sampler-deck is voorzien van 16 sampler slots (20 inclusief OSC-samplers) die gelijktijdig 
kunnen worden afgespeeld. Als u heeft gesynchroniseerd (SYNC) met een deck met 
muziekstukken, kunt u een samplergeluid eenmalig en in een loop afspelen.
Door de sequencer te gebruiken, kunt u de sequences die u heeft afgespeeld op het 
sampler-deck opnemen, afspelen en opslaan.

Dj-optredens met dj-toepassingen
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Inleiding
| rekordbox dvs
Als u Control Vinyl, gemaakt voor rekordbox, gebruikt, kunt u hetzelfde dj-optreden geven als 
wanneer u analoge platen gebruikt. Tegelijkertijd kunt u ook een uniek digitaal dj-optreden 
geven met bijvoorbeeld HOT CUE.

| rekordbox video
Naast muziekbestanden, kunt u tijdens uw optreden ook gebruikmaken van video- en 
beeldbestanden.

| RMX EFFECTS
U kunt effecten toevoegen die zijn geïnstalleerd in de SCENE FX van het REMIX STATION, 
waarmee muzikale ontwikkelingen worden gemaakt zoals vele makers en professionele dj's 
al deden. Hiermee creëert u nieuwe ontwikkelingen in de muziek.

Plus Pack voor verscheidene dj-optredens
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rekordbox voorbereiden

Alvorens u rekordbox kunt gebruiken, moet u het installeren en instellen.

rekordbox installeren
Voor u rekordbox installeert, moet u "Eindgebruiker-licentieovereenkomst" (pagina 35) lezen.
Als u rekordbox installeert, volgt u de volgende procedures.
Om rekordbox te installeren of te verwijderen, moet u zich op uw computer aanmelden als 
beheerder. Zorg dat u de naam en het wachtwoord van de beheerder bij de hand heeft.

1 Open een webbrowser op uw computer, ga naar rekordbox.com en open de 
downloadpagina van rekordbox.
Er wordt informatie weergegeven over hoe u rekordbox moet installeren en de functies 
van rekordbox moet gebruiken.

2 Klik op de knop om het programma te downloaden.

3 Lees de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst zorgvuldig door en vink 
het vakje [Akkoord] aan om door te gaan.

4 Klik op [Download].
Het downloaden van rekordbox wordt gestart.

5 Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te pakken.

6 Dubbelklik op het uitgepakte bestand om het installatieprogramma te starten.

7 Volg de instructies op het scherm om rekordbox te installeren.
11



rekordbox voorbereiden
rekordbox opstarten
Voor u rekordbox opstart, moet u zich op uw computer aanmelden als beheerder.
Als u rekordbox voor het eerst gebruikt of als u nog geen gebruikersaccount heeft ingesteld 
voor een andere versie van rekordbox, verschijnt het venster waarin u een account kunt 
instellen. Zorg dat uw computer verbonden is met het internet, start rekordbox en volg de 
instructies op het scherm om de volgende stappen uit te voeren.

1 "De account instellen" (pagina 13)

2 "De methode kiezen" (pagina 16)

3 "KUVO instellen" (pagina 17)

4 "De audiodriver installeren" (pagina 17)

5 "Het beheerderswachtwoord invoeren (Mac) / Gebruikersaccountbeheer toestaan 
(Windows)" (pagina 18)

Hint
• Als uw computer is verbonden met het internet, kunt u de online-handleiding en de online-hulp openen 

via het menu [Help] op rekordbox.

Voor Mac
Selecteer [Application] in Finder, klik op de map [rekordbox 5*] en dubbelklik op 
[rekordbox.app].
* Dit cijfer geeft het versienummer weer.

Voor Windows
Dubbelklik op het pictogram [rekordbox] (snelkoppeling) op het bureaublad.
12



rekordbox voorbereiden
1 Start rekordbox.
Het venster voor het instellen van de account verschijnt.

Als u uw account voor rekordbox 3 of rekordbox 4 al heeft ingesteld, wordt dit venster 
niet weergegeven. U kunt rekordbox gebruiken zonder de stappen in dit gedeelte te 
volgen.

De account instellen
13



rekordbox voorbereiden

2 Klik op [Account maken].

3 Voer uw naam, e-mailadres, wachtwoord en land in.
Als u e-mails van Pioneer DJ wilt ontvangen, vink dan het vakje aan.

4 Lees de servicevoorwaarden en het privacybeleid en vink het vakje aan als u 
akkoord gaat met deze voorwaarden.
Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, kunt u rekordbox niet gebruiken.

5 Klik op [Join Pioneer DJ].
Er wordt een e-mail met verdere informatie voor het instellen van uw account 
verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

6 Voltooi de instelling door de informatie in de e-mail te volgen.

7 Ga terug naar rekordbox, voer de accountnaam en het wachtwoord in en klik op 
[Instellen].
rekordbox kan worden gebruikt zodra u op [OK] klikt.
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rekordbox voorbereiden

| Als de computer niet is verbonden met het internet

1 Meld u met uw account vanaf een andere computer, die is verbonden met het 
internet, aan op de KUVO-website (http://kuvo.com/) en selecteer [DJ] op het 
scherm [MY KUVO].

2 Download het accountbestand (djprofile.nxs) op het scherm [EDIT PROFILE] en 
bewaar het vervolgens op de computer waarop rekordbox is geïnstalleerd.

3 Klik in het venster voor het instellen van uw account in Stap 1 van "De account 
instellen" (pagina 13) op [Bent u niet verbonden met het internet?] en geef 
vervolgens het accountsleutelbestand op dat op de computer is opgeslagen.
Als de account volledig is ingesteld, kunt u beginnen met rekordbox te gebruiken.
15



rekordbox voorbereiden
Nadat u de account heeft ingesteld, verschijnt het venster waarin u een methode kunt 
kiezen. Selecteer de gewenste methode.

[Muziekbeheer]
Selecteer deze methode als u rekordbox gebruikt om uw dj-optredens voor te bereiden via 
PRO DJ LINK met uw CDJ/XDJ-serie enz. Tijdens de voorbereiding kunt u het tempo, de 
golfvorm, de beatpositie, de toonsoort enz. van een muziekstuk analyseren en hot cues en 
informatie over cue-punten, afspeellijsten en muziekstukken enz. instellen (EXPORT-modus).
Als u [Muziekbeheer] selecteert, verschijnt het KUVO-instelscherm. Zie "KUVO instellen" 
(pagina 17).

[DJ-optreden]
Selecteer deze methode als u:
• rekordbox in de PERFORMANCE-modus gebruikt om een dj-optreden te geven met uw dj-

controller of dj-systeem. (U kunt ook de functies voor muziekbeheer gebruiken.)
• functies van Plus Pack gebruikt
De licentiesleutel voor rekordbox dj is vereist. (U kunt ook een proefversie van de 
PERFORMANCE-modus gebruiken.)
Als u [DJ-optreden] selecteert, kunt u kiezen om te activeren of om als proefversie te 
gebruiken. Zie "De PERFORMANCE-modus gebruiken" (pagina 20).

De methode kiezen
16



rekordbox voorbereiden

Hint
• Nadat u [Muziekbeheer] (EXPORT-modus) heeft geselecteerd, kunt u later upgraden naar de 

PERFORMANCE-modus.

Nadat u de methode heeft gekozen, kunt u de informatie over uw dj-optredens al dan niet 
openbaar zetten. Deze instelling kan later nog worden gewijzigd. Om deze instelling later te 
wijzigen, selecteert u [Privacyinstellingen] in het menu [KUVO] op het bovenste scherm.

| KUVO gebruiken
Raadpleeg de configuratiegids.
http://kuvo.com/kuvoweb/docs/configulation_guide/ConfigurationGuide.pdf

Nadat u KUVO heeft ingesteld, wordt het venster [Audiodriver installeren] weergegeven. Het 
is mogelijk dat u de audiodriver moet installeren om audio van rekordbox uit te voeren naar 
Pioneer DJ-apparatuur.
Selecteer uw apparatuur om de audiodriver te installeren.

KUVO instellen

De audiodriver installeren
17



rekordbox voorbereiden
Als u een Mac-computer gebruikt, zult u een wachtwoord moeten invoeren. Voer het 
beheerderswachtwoord van uw Mac in. Als u een Windows-computer gebruikt, zal u worden 
gevraagd of u rbinit.exe toestaat wijzigingen uit te voeren op uw computer. Bevestig de 
uitgever en klik op [Ja].
Als u geen beheerderswachtwoord voor Mac invoert of rbinit.exe niet toestaat om 
wijzigingen uit te voeren op uw computer, kunnen aanvullende functies, zoals rekordbox dj, 
niet worden geactiveerd.

Het beheerderswachtwoord invoeren (Mac) / 
Gebruikersaccountbeheer toestaan (Windows)
18



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus

rekordbox heeft twee modi om uw dj-optreden voor te bereiden en uit te voeren.

Omtrent de EXPORT-modus
Als u een dj-optreden geeft met de CDJ/XDJ-serie en dergelijke, ondersteunt rekordbox 
verscheidene functies zoals afspeellijsten, cues, loops enz. door de muziekbestanden op 
rekordbox vooraf te analyseren. 

U kunt gevarieerde dj-optredens geven met PRO DJ LINK door muziekbestanden die op uw 
computer en USB-apparaat zijn opgeslagen, toe te voegen aan [Verzameling] van rekordbox 
en ze te beheren.
PRO DJ LINK heeft twee exportfuncties. Gebruik USB EXPORT om een bibliotheek met 
muziekbestanden of afspeellijsten te exporteren naar een USB-apparaat of SD-kaart. Het 
USB-apparaat of de SD-kaart zijn aangebracht in een dj-speler. Gebruik LINK EXPORT om de 
computer aan te sluiten op de dj-speler. Met beide functies kunt u muziekbestanden, 
afspeellijsten en dergelijke delen met dj-apparaten in hetzelfde netwerk. Voor meer 
informatie over PRO DJ LINK, zie "Gebruiken met dj-apparatuur (PRO DJ LINK)" in de 
"Handleiding rekordbox" op de website van rekordbox.
* LINK EXPORT is alleen beschikbaar in de EXPORT-modus.

U kunt een eenvoudige dj-mix maken in de modus [2 PLAYER].
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EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus
Omtrent de PERFORMANCE-modus
Gebruik de PERFORMANCE-modus om dj-mixes te maken met rekordbox. Geef professionele 
dj-optredens met tot 4 decks, 16 samplers en verscheidene functies, waaronder de functie 
voor effecten.

U kunt gedurende 30 dagen een proefversie van de PERFORMANCE-modus gebruiken voor 
u een licentiesleutel van rekordbox dj* koopt en deze activeert (verifieert).
* Afhankelijk van het Pioneer DJ-product, zoals bij de DDJ-R-serie, wordt de licentiesleutel meegeleverd.

| De PERFORMANCE-modus gebruiken
Om de PERFORMANCE-modus (met functies voor dj-optredens) te gebruiken, moet u 
rekordbox dj activeren (verificatie met de licentiesleutel).

Licentiesleutel
Voor de activering is een licentiesleutel voor rekordbox dj vereist. U kunt de licentiesleutel als 
volgt verkrijgen:
• Koop een Pioneer DJ-product (bv. DDJ-R-serie) waarbij een licentiesleutel voor rekordbox 

dj wordt geleverd. Voor producten waarbij de licentiesleutel wordt geleverd, zie 
rekordbox.com en pioneerdj.com.*1

• Koop een licentiesleutel voor rekordbox dj aan op rekordbox.com.*2

• Meld u aan voor rekordbox dj (met maandelijkse betaling) op rekordbox.com.
20



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus

*1 Als u een Pioneer DJ-product (bv. DDJ-R-serie) heeft gekocht, vindt u in de doos een blad met daarop 

de licentiesleutel. Bewaar dit blad ook na de activering op een veilige plaats. U heeft het nodig als u ons 
ondersteuningsteam een vraag zou willen stellen over de activering.

*2 Als u een licentiesleutel voor rekordbox dj aankoopt op rekordbox.com, dan krijgt u de licentiesleutel via 
e-mail.

Activering
Controleer of de computer waarop rekordbox is geïnstalleerd, is verbonden met het internet 
vóór u rekordbox dj activeert.
Het activeringsvenster verschijnt automatisch als u rekordbox voor het eerst opstart en 
begint met Stap 1. Als het niet de eerste keer is dat u rekordbox opstart en het 
activeringsvenster niet wordt weergegeven, ziet u Stap 2.

1 Als het volgende venster wordt weergegeven, klik dan op [Activeer een 
licentiesleutel].

Ga naar Stap 3.

Licentiesleutel rekordbox 
dj
21



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus

2 Selecteer [Activeer] in het menu [Help] op het bovenste scherm.

Er verschijnt een venster waarin u uw e-mailadres en wachtwoord moet invoeren.

[XXXX] wordt weergegeven als de accountnaam.

3 Voer het e-mailadres en het wachtwoord in dat u heeft gebruikt om uw account in 
te stellen en klik vervolgens op [OK].
Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op [Bent u uw wachtwoord vergeten?]. 
Reset uw wachtwoord door de instructies op het scherm te volgen.
Het venster waarin u de licentiesleutel moet invoeren, verschijnt.

4 Voer de licentiesleutel in en klik op [OK].
• De licentiesleutel bestaat uit 25 letters en cijfers (29 tekens, inclusief liggende 

streepjes "-"). Voer de licentiesleutel in hoofdletters in en vergeet daarbij de liggende 
streepjes niet.

• Voer het beheerderswachtwoord in als u daarom wordt gevraagd.
• Als u wordt gevraagd om rbinit.exe uit te voeren, klik dan op [Ja].
Als [De licentie is met succes geactiveerd.] verschijnt, is de activering voltooid.

Hint
• Activering met de licentiesleutel is mogelijk voor maximaal 2 computers met dezelfde account.
22



EXPORT-modus en PERFORMANCE-modus

Opmerking
• Als [De door u ingevoerde licentiesleutel is niet geldig.] verschijnt, voert u de licentiesleutel opnieuw in.
• Als [Er is geen verbinding met internet] verschijnt, controleer dan de internetverbinding van uw computer.

Sampler Plus Pack downloaden en installeren
Na de activering kunt u "Sampler Plus Pack"-audiobestanden downloaden die u kunt 
gebruiken voor de rekordbox sampler. Selecteer [Importeren] > [Sampler Plus Pack 
downloaden] in het menu [Bestand] op het bovenste scherm. Het downloaden wordt 
gestart. Als het downloaden is voltooid, selecteert u [Sampler Plus Pack importeren] en 
vervolgens het gedownloade bestand. Het gedownloade bestand wordt geïmporteerd in 
rekordbox. Na het importeren, kunt u de audiobestanden voor de sampler gebruiken.

Opmerkingen over het activeren van de licentie
De activering van de licentie is gekoppeld aan uw computer. Als u de instellingen van uw 
computer, zoals opstartschijf partitioneren, wijzigt, is het mogelijk dat de activering niet 
langer geldig is. Voor u wijzigingen aanbrengt op uw computer, moet u de licentie 
deactiveren (machtiging opheffen).

De licentiesleutel gebruiken voor een andere computer (deactiveren)
Als u dezelfde account gebruikt, kunt u de licentiesleutel op maximaal 2 computers 
activeren. Als u de licentiesleutel naar een andere computer wilt verplaatsen (bv. als u uw 
computer vervangt), dan moet u de licentie eerst deactiveren (machtiging opheffen) op de 
computer waarop ze is geactiveerd.
Om de licentie te deactiveren, moet de computer met het internet zijn verbonden.

1 Start rekordbox op de oude computer op.

2 Klik op  in het scherm rechtsboven.
Het venster [Voorkeuren] verschijnt.
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3 Klik op het tabblad [Licentie].

4 Schrijf de licentiesleutel op en laat hem staan in [Licentiesleutel] van [rekordbox dj].
Deze licentiesleutel is dezelfde als de sleutel die u invoerde voor activering. Als u de 
licentiesleutel heeft gedeactiveerd, wordt hij niet langer weergegeven.

5 Klik op [Deactiveren].
Er verschijnt een venster waarin u het e-mailadres en het wachtwoord voor uw account 
moet invoeren.

6 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op [OK].
[De licentie is gedeactiveerd.] verschijnt zodra de deactivering is voltooid.
Als het bericht niet verschijnt, moet u nagaan of uw computer met het internet is 
verbonden.

7 Start rekordbox op de nieuwe computer op.

8 Activeer rekordbox dj met de licentiesleutel die u in Stap 4 heeft opgeschreven.
Voor meer informatie over de activering, zie "Activering" (pagina 21).

| Een proefversie van de PERFORMANCE-modus gebruiken
Hoewel de PERFORMANCE-modus beschikbaar wordt gesteld door "rekordbox dj" te 
activeren met een licentiesleutel, kunt u zelfs zonder licentiesleutel gedurende 30 dagen een 
proefversie van de PERFORMANCE-modus gebruiken.

De proefversie starten

1 Selecteer [Activeer] in het menu [Help] op het bovenste scherm.
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2 Klik op [Try rekordbox dj for 30 days] en vervolgens op [Ja].

• Voer het beheerderswachtwoord in als u daarom wordt gevraagd.
• Als u wordt gevraagd om rbinit.exe uit te voeren, klik dan op [Ja].

U kunt de proefversie gedurende 30 dagen gebruiken.
•  Na 30 dagen is de PERFORMANCE-modus niet langer beschikbaar.
• Als de proefperiode is verlopen, kunt u de proefversie niet langer gebruiken, ook niet als u 

rekordbox opnieuw installeert.
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Systeemvereisten
Voor u rekordbox installeert, moet u "Eindgebruiker-licentieovereenkomst" (pagina 35) lezen.

| Ondersteunde besturingssystemen
rekordbox wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen:
• Mac: macOS High Sierra 10.13 / Sierra 10.12 (laatste versie), OS X 10.11 / 10.10 (laatste 

versie)
• Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (meest recente servicepack)
De meest recente informatie (ondersteunde besturingssystemen, vereiste 
besturingsomgeving enz.) is beschikbaar op rekordbox.com.

| Vereist systeem (minimaal vereiste besturingsomgeving)
Zorg dat uw computer aan de volgende vereisten voldoet vooraleer u rekordbox installeert. 
Voor de systeemvereisten van rekordbox video, raadpleegt u de Gebruikershandleiding voor 
rekordbox video op de website van rekordbox.
• CPU: Intel® processor CoreTM i7, i5, i3, Intel® processor CoreTM 2 Duo 2,0 GHz of hoger
• Geheugen: 4 GB (of meer) RAM
• Harde schijf/SSD: 2 GB (of meer) vrije ruimte (exclusief de ruimte die nodig is om 

muziekbestanden op te slaan)
• Schermresolutie: 1280 × 768 (of groter)
• Geluid: audio-uitvoer naar luidsprekers, hoofdtelefoon enz. (ingebouwd of extern audio-

apparaat)
• Internetverbinding: gebruik voor de accountregistratie of voor vragen een webbrowser die 

128-bits SSL ondersteunt (bv. Safari 2.0 of recenter, Internet Explorer® 8.0 of recenter).
• USB-poort: een USB-poort is nodig om muziekbestanden over te brengen naar een USB-

apparaat (flashgeheugen, harde schijf enz.) of om een dj-controller aan te sluiten.
• LAN-poort: een Ethernet LAN-adapter (RJ45-poort) is nodig voor de communicatie met dj-

apparatuur om muziekbestanden over te brengen naar een met PRO DJ LINK compatibele 
CDJ/XDJ-serie enz. Voor meer informatie raadpleegt u de Handleiding van het Pioneer DJ-
product.
26



Overige

Opmerking
• De volledige functionaliteit kan niet worden gegarandeerd op alle computers, ook niet als aan alle 

bovengenoemde eisen wat betreft de besturingsomgeving wordt voldaan.
• Zelfs met de vereiste geheugencapaciteit die hierboven met betrekking tot de besturingsomgeving wordt 

vermeld, is het mogelijk dat rekordbox, bij gebrek aan geheugen zoals in onderstaande gevallen, niet alle 
functies en prestaties levert. Neem de nodige maatregelen zodat u over voldoende vrij geheugen 
beschikt. Voor stabiele prestaties is het aanbevolen om extra geheugen toe te voegen.
– Als er veel muziekstukken worden beheerd in de rekordbox-bibliotheek.
– Als er residentprogramma's en -diensten actief zijn.

• Afhankelijk van de instellingen voor energiebesparing op uw computer, is het mogelijk dat uw computer 
de optimale verwerkingscapaciteit van de CPU/harde schijf niet haalt. Vooral in het geval van een laptop 
gebruikt u beter een externe netstroomaansluiting voor optimale prestaties met rekordbox.

• Als rekordbox wordt gecombineerd met andere op uw computer geïnstalleerde programma's, is het 
mogelijk dat de software niet goed werkt.
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Communicatieomgeving op de computer
Afhankelijk van de beveiligingssoftware en de instellingen voor het besturingssysteem op 
uw computer, is het mogelijk dat de communicatie met de dj-apparatuur of de mobiele 
apparaten wordt onderbroken. Controleer in dat geval uw instellingen voor de volgende vier 
programma's zodat u zeker bent dat ze niet worden geblokkeerd. De extensie van het 
programma verschilt naargelang het besturingssysteem van de computer: bv. de extensie 
".app" voor Mac en ".exe" voor Windows:

rekordbox
PSvNFSd
PSvLinkSysMgr
edb_streamd

Als u de internetverbinding van de computer kunt delen, kunnen zich problemen voordoen 
in de communicatie met andere computers of dj-toestellen die zijn aangesloten op de LAN. 
Schakel delen van de verbinding uit vooraleer u de computer aansluit op de LAN.
• Mac: open [System Preferences] en vink [Internet Sharing] bij [Sharing] uit.
• Windows: open [Local Area Connection Properties], ga naar [Sharing] en vink [Allow other 

network users to connect through this computer’s Internet connection] bij [Internet 
Connection Sharing] uit.

De communicatie met de dj-apparatuur of mobiele apparaten kan ook worden onderbroken 
als het netwerk (IP-adres, poortnummer enz.) wordt beperkt door een router of een ander 
communicatieapparaat.
Voor meer informatie over de communicatieapparaten, de beveiligingssoftware en de 
instellingen van het besturingssysteem, neemt u contact op met de respectievelijke 
fabrikant of met uw verkoopagent.
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Muziekbestanden die kunnen worden 
geladen en afgespeeld (bestandsformaten)
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de muziekbestanden die kunnen worden 
geladen en afgespeeld met rekordbox.

Muziekbe-
stand

Compatibele 
formaten

Coderingsmethode Bitdiepte Bitsnelheid Samplefre-
quentie

Bestandsex-
tensie

MP3 MPEG-1 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16-bits 32 kbps tot 
320 kbps

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.mp3

MPEG-2 
AUDIO 
LAYER-3

CBR
VBR

16-bits 16 kbps tot 
160 kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz

.mp3

AAC MPEG-4 
AAC LC

CBR
VBR

16-bits 8 kbps tot 
320 kbps

16 kHz
22,05 kHz
24 kHz
32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

.m4a

.mp4

WAVE Niet-
gecomprimeer-
de PCM

16-bits
24-bits

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.wav

AIFF Niet-
gecomprimeer-
de PCM

16-bits
24-bits

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.aif

.aiff

Apple Lossless Gecomprimeer-
de PCM

16-bits
24-bits

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.m4a
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• Het is mogelijk dat muziekbestanden die zowel audio als video bevatten of 
auteursrechtelijk beschermde muziekbestanden niet kunnen worden gelezen of 
afgespeeld.

• Voor muziekbestanden (bestandsformaten) die kunnen worden geladen en afgespeeld 
met dj-apparatuur die is geproduceerd door Pioneer DJ, raadpleegt u de Handleiding van 
de dj-apparatuur.

FLAC Gecomprimeer-
de PCM

16-bits
24-bits

— 44,1 kHz
48 kHz
88,2 kHz
96 kHz
192 kHz

.flac

.fla

Muziekbe-
stand

Compatibele 
formaten

Coderingsmethode Bitdiepte Bitsnelheid Samplefre-
quentie

Bestandsex-
tensie
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Ondersteunde media (bestandssysteem)
Denk eraan dat rekordbox alleen kan schrijven naar SD-geheugenkaarten en USB-apparaten 
(flashgeheugen of harde schijven) die gebruikmaken van een in onderstaande tabel vermeld 
bestandssysteem.

• Om de compatibiliteit van SD-geheugenkaarten en USB-apparaten (flashgeheugen of 
harde schijf ) met uw door Pioneer DJ geproduceerde dj-apparatuur na te gaan, raadpleegt 
u de Handleiding van de dj-apparatuur.

• HFS+ is beschikbaar voor Mac.

Opnamemedia FAT16 FAT32 NTFS HFS HFS+

SD-
geheugenkaarten

  n.v.t. n.v.t. n.v.t.

USB-
apparaten

  n.v.t. n.v.t. 
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Online-hulp
Lees deze handleiding en raadpleeg de FAQ op rekordbox.com vóór u vragen stelt over de 
bediening van rekordbox of in verband met technische problemen.
• Pioneer DJ Corporation verzamelt uw persoonlijke gegevens voor de volgende 

doeleinden:

1. Om klantondersteuning te bieden voor uw aangekochte product

2. Om u via e-mail informatie te geven over producten of gebeurtenissen

3. Om via een enquête feedback te verzamelen met het oog op productplanning
– Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met 

het privacybeleid van ons bedrijf.
– U kunt het privacybeleid van Pioneer DJ nalezen in de online-hulp van rekordbox.

• Als u een vraag stelt over rekordbox, vermeld daarbij dan altijd het type en de specificaties 
van uw computer (CPU, geïnstalleerd geheugen, andere aangesloten randapparatuur 
enz.), het besturingssysteem en de versie die u gebruikt en concrete informatie met 
betrekking tot uw probleem.
– Voor vragen over de configuratie van uw computer met randapparatuur die niet van 

Pioneer DJ komt en voor de bijbehorende technische ondersteuning, neemt u contact 
op met de fabrikant of de handelaar.

• Er worden verdere versie-updates verwacht voor een verbeterde functionaliteit en 
prestatie van rekordbox. U zal de updateprogramma's kunnen downloaden via de online-
hulp van rekordbox. We raden u ten zeerste aan om te controleren op updates zodat u 
altijd de meest recente versie van rekordbox gebruikt.
32



Overige
Afwijzing van aansprakelijkheid
Houd er rekening mee dat Pioneer DJ niet verantwoordelijk is voor de wettigheid, de 
moraliteit of de bedrijfszekerheid met betrekking tot het gebruik van rekordbox door klanten. 
Problemen met betrekking tot de bediening van rekordbox kunnen optreden als gevolg van 
de besturingsomgeving van de computer van de klant en van rekordbox, of door een conflict 
met andere software.
Houd er rekening mee dat Pioneer DJ niet verantwoordelijk is voor verlies van uw 
geregistreerde informatie. Noteer de informatie die u heeft geregistreerd ergens apart en 
bewaar die informatie op een veilige plaats.
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Waarschuwing met betrekking tot het 
auteursrecht
Wat betreft het afspelen en kopiëren van tegen kopiëren beveiligde muziek, is het gebruik 
van rekordbox beperkt.
• Het programma werkt mogelijk niet goed als tegen kopiëren beveiligde 

versleutelingsgegevens in opgenomen media zijn ingesloten.
• Als tegen kopiëren beveiligde versleutelingsgegevens worden gedetecteerd als zijnde 

ingesloten in opgenomen media, is het mogelijk dat afspelen, analyse en andere acties 
stoppen.

Het materiaal dat u opneemt, dient enkel voor uw eigen luisterplezier en mag zonder 
toelating van de auteursrechthouder niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
• Muziek die wordt opgenomen van cd's en andere media, is beschermd door de 

auteursrechtwetten van de individuele landen en door internationale verdragen. U bent als 
enige verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de opnamen die u maakt.

• Wanneer u van het internet gedownloade muziek gebruikt, is de persoon die de muziek 
heeft gedownload volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de muziek in 
overeenstemming met zijn/haar contract met de website vanwaar de muziek werd 
gedownload.
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Eindgebruiker-licentieovereenkomst
Deze "Eindgebruiker-licentieovereenkomst" ("Overeenkomst") geldt tussen u (zowel de 
persoon die het programma installeert als een enkele rechtspersoon waarvoor de persoon 
optreedt) ("U" of "Uw") en Pioneer DJ Corporation ("Pioneer DJ").
ALLE STAPPEN DIE U UITVOERT VOOR HET INSTALLEREN OF INSTELLEN VAN HET 
PROGRAMMA IMPLICEERT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE 
LICENTIEOVEREENKOMST. DE TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN 
VAN HET PROGRAMMA HANGT ER UITDRUKKELIJK VANAF OF U MET DEZE VOORWAARDEN 
AKKOORD BENT GEGAAN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE GOEDKEURING IS NIET 
VERPLICHT OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN UITVOERBAAR TE MAKEN. ALS U HET NIET 
EENS BENT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, DAN MAG U HET 
PROGRAMMA NIET GEBRUIKEN EN MOET U DE INSTALLATIEPROCEDURE AFBREKEN OF 
ONGEDAAN MAKEN.

1. DEFINITIES
1.1 "Documentatie": schriftelijke documentatie, specificaties en hulpinhoud die beschikbaar 
zijn gesteld door Pioneer DJ om te helpen bij de installatie en het gebruik van het 
programma.
1.2 "Programma": alle Pioneer DJ-software of een deel daarvan waarop door Pioneer DJ aan 
U onder deze Overeenkomst licentie wordt verleend.

2. PROGRAMMALICENTIE
2.1 Beperkte licentie
Pioneer DJ verleent U, onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, een beperkte, niet-
exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht om sublicenties te verlenen):

(a) Om één kopie van het Programma op Uw computer of mobiel apparaat te installeren, 
om het Programma uitsluitend voor Uw persoonlijk gebruik in te zetten conform deze 
Overeenkomst en de Documentatie ("Toegestaan gebruik");
(b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van Uw Toegestaan gebruik; en
(c) Om van het Programma één kopie te maken als reservekopie, met dien verstande dat 
alle titels en handelsmerken, meldingen met betrekking tot auteursrechten en andere 
beperkte rechten op de kopie worden vermeld.

2.2 Beperkingen
U mag het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken, tenzij uitdrukkelijk 
toegestaan door deze Overeenkomst. U mag het Programma niet overdragen, in sublicentie 
uitgeven, verhuren of uitlenen, of het gebruiken voor het geven van trainingen aan derden, 
voor commerciële timesharing of als servicebureau. U mag het Programma niet zelf of via 
derden wijzigen, nabouwen, demonteren of decompileren, behalve tot de mate waarin de 
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toepasselijke wet dat uitdrukkelijk toestaat, en dan alleen nadat U Pioneer DJ van Uw 
voorgenomen activiteiten schriftelijk in kennis heeft gesteld.
2.3 Eigendom
Pioneer DJ of diens licentiegever behoudt alle rechten, titels van en belangen in alle 
patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele 
eigendomsrechten in het Programma en de Documentatie, en alle afgeleide werken 
daarvan. U verkrijgt geen andere rechten, expliciet of impliciet, bovenop de beperkte licentie 
zoals die in deze Overeenkomst is uiteengezet.
2.4 Geen ondersteuning
Pioneer DJ is niet verplicht ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe 
versies van het Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst te verlenen.

3. BEPERKING GARANTIE
HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE 
VERKEREN, ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD OM ZE 
GEHEEL VOOR EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST 
PIONEER DJ ELKE GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE IN 
WELKE VORM DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE VAN 
DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DISTRIBUTIE OF HANDELSGEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP 
VAN ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, 
VOLDOENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL OF NIET-INBREUK.

4. EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN REGELGEVING
U mag het Programma niet gebruiken of anderzijds exporteren of opnieuw exporteren, 
behalve zoals goedgekeurd door de wetgeving in de Verenigde Staten en de wetten van de 
jurisdictie waarin het Programma is verkregen. Het Programma mag met name, doch niet 
uitsluitend, niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen waartegen 
de VS een embargo hebben ingesteld of (b) naar personen die op de Specially Designated 
Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de 
Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel staan. Door het Programma te 
gebruiken, zegt U toe en garandeert U dat u niet in een dergelijk land ben gevestigd en dat 
U niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee in dat U het Programma niet zult 
gebruiken voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet 
beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire 
wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

5. BEPERKTE RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID
Het Programma en de Documentatie zijn "commerciële computersoftware" en 
"documentatie bij commerciële computersoftware" aangezien deze termen zijn 
gedefinieerd in 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). De 
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rechten van de Amerikaanse overheid met betrekking tot het Programma en de 
Documentatie worden door deze licentie beperkt krachtens 48 C.F.R. §12.212 
(Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. §12.211 (Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. 
§227.7202-3, voor zover van toepassing. Als zodanig worden het Programma en de 
Documentatie onder licentie uitgegeven aan de eindgebruikers van de Amerikaanse 
overheid: (a) alleen als "handelsgoederen" aangezien die term algemeen in 48 C.F.R. §2.101 is 
bepaald en is opgenomen in DFAR 212.102; en (b) met uitsluitend die beperkte rechten die 
aan het publiek zijn verleend krachtens deze licentie. De Amerikaanse overheid of haar 
eindgebruikers zullen onder geen beding meer rechten verleend krijgen dan de rechten die 
we andere gebruikers verlenen, zoals bepaald in deze licentie. De fabrikant is Pioneer DJ 
Corporation, 6F, Yokohama-i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 
220-0012, Japan.

6. SCHADEVERGOEDING EN RECHTSMIDDELEN BIJ SCHENDING
U gaat ermee akkoord dat elke schending van de beperkingen in deze Overeenkomst 
Pioneer DJ onherstelbare schade berokkent waarvoor de geldelijke schadevergoeding 
onvoldoende is. Naast de schadevergoeding en eventuele andere rechtsmiddelen waartoe 
Pioneer DJ gerechtigd kan zijn, gaat U ermee akkoord dat Pioneer DJ gerechtelijke stappen 
mag ondernemen om daadwerkelijke, dreigende of voortgezette schending van deze 
Overeenkomst te voorkomen.

7. BEËINDIGING
Pioneer DJ mag deze Overeenkomst op elk moment beëindigen als U een bepaling schendt. 
Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet U het gebruik van het Programma 
stopzetten, het permanent verwijderen van uw computer of mobiele apparaat waarop het is 
geïnstalleerd, alle kopieën van het Programma en de Documentatie die U bezit, vernietigen 
en Pioneer DJ schriftelijk in kennis stellen van het feit dat U dat heeft gedaan. De paragrafen 
2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

8. ALGEMENE VOORWAARDEN
8.1 Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval en onder geen enkele theorie van aansprakelijkheid is Pioneer DJ of een van 
haar dochterondernemingen met betrekking tot deze Overeenkomst of de inhoud daarvan 
aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, 
schadevergoeding met een boetekarakter, schadevergoeding voor winstderving, verlies van 
inkomsten, zaken, besparingen, gegevens, gebruik of voor kosten van aanschaf van 
vervangende goederen, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte is gesteld van de 
mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade te voorzien is. In geen geval 
zal de aansprakelijkheid van Pioneer DJ voor alle schade niet hoger zijn dan het bedrag dat 
U daadwerkelijk aan Pioneer DJ of haar dochterondernemingen voor het Programma heeft 
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betaald. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsgrenzen en de risicoverdeling in deze 
Overeenkomst tot uiting komen in de prijs van het Programma en essentieel onderdeel 
uitmaken van de afspraak tussen de partijen, zonder welke Pioneer DJ het Programma niet 
ter beschikking zou hebben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.
8.2 De in deze Overeenkomst opgenomen beperkingen op of uitsluitingen van garanties en 
aansprakelijkheid hebben geen nadelige invloed op en doen geen afbreuk aan Uw wettelijke 
rechten als consument en zijn alleen op U van toepassing voor zover dergelijke beperkingen 
en uitsluitingen zijn toegestaan krachtens de wetten van de jurisdictie waar U bent 
gevestigd.
8.3 Scheidbaarheid en afstand
Als een bepaling in deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of op enig andere manier 
onafdwingbaar wordt bevonden, blijft die bepaling in de mate van het mogelijke van kracht 
of, indien dat niet mogelijk is, wordt ze geacht te zijn gescheiden van en verwijderd uit deze 
Overeenkomst en blijven de resterende bepalingen onverminderd van kracht. De 
afstandsverklaring door één van beide partijen bij een ingebrekestelling of schending van 
deze Overeenkomst houdt geen afstandsverklaring van enige andere of volgende 
ingebrekestelling of schending in.
8.4 Geen toewijzing
U mag deze Overeenkomst of de rechten of plichten van deze Overeenkomst niet toewijzen, 
verkopen, overdragen, delegeren of u er op andere wijze van ontdoen,
vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Pioneer DJ. Enige voorgenomen toewijzing, overdracht of delegatie door 
U is nietig. Onverminderd het voorgaande is deze Overeenkomst bindend voor en komt ze 
ten goede van de partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers en -verkrijgenden.
8.5 Gehele overeenkomst
Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle 
voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met 
betrekking tot de inhoud daarvan. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of 
geamendeerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pioneer 
DJ, en geen enkele andere rechtshandeling, document, gebruik of gewoonte kan deze 
Overeenkomst wijzigen of herzien.
8.6 U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd 
volgens het Japanse recht.
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Overige
Handelsmerken en licenties
• Pioneer DJ is een handelsmerk van PIONEER CORPORATION en wordt in licentie gebruikt.
• rekordbox™ is een gedeponeerd handelsmerk van Pioneer DJ Corporation.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van 

Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Apple, Finder, iPhone, iTunes, Macintosh, macOS, OS X en iOS zijn handelsmerken van 

Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
• App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
• Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
• Intel en Intel Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of 

andere landen.
• Wi-Fi is een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.
• De audiocompressietechnologie voor MP3 wordt onder de licentie van Fraunhofer IIS en 

Thomson Multimedia aangeboden.
• Voor dit product is een licentie verleend voor gebruik zonder winstoogmerk. Dit product 

draagt geen licentie voor commerciële doeleinden (met winstoogmerk), zoals 
uitzendingen (via zendstations, satelliet, kabel of andere vormen van uitzending), streamen 
over het internet, intranet (bedrijfsnetwerken) of andere soorten netwerken of verspreiden 
van elektronische informatie (onlinediensten voor distributie van digitale muziek). Voor 
dergelijke toepassingen moet u de bijbehorende licenties aanschaffen. Ga voor meer 
details naar http://www.mp3licensing.com.

• ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
• De hierin vermelde namen van bedrijven en hun producten zijn de handelsmerken van 

hun respectieve eigenaars.

©2018 Pioneer DJ Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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