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  SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR  

INTERACT CITY PROPOSITIES 
 
 
Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die 
aan dergelijke termen wordt toegekend in Signify's Terms of Software Software. Deze zijn gepubliceerd op 
https://www.interact-lighting.com/global/support/legal/digital-terms.   
 

Details over het voorstel van Interact City Het Interact City-voorstel omvat (i) de Nodes, inclusief, indien van 
toepassing en voor zover het relevante Netwerkprotocol (hieronder 
gedefinieerd) beschikbaar blijft, de telecomdiensten naar dergelijke Nodes, 
en (ii) een softwareplatform voor het beheer van buitenverlichting en 
sensoren, dat toepassingen biedt om buitenverlichting en sensoren op 
afstand te bedienen en om verlichtings- en sensorgegevens te verzamelen.  
Zoals hierin gebruikt, betekent "Node" een apparaat dat is verbonden met 
buitenverlichting, inclusief hardware die nodig is om de prestaties van die 
verlichting te controleren en te meten en om te communiceren met de 
softwaredienst, bijvoorbeeld LTE cellulaire nodes, (ii) radiofrequentie (RF) 
nodes, of (iii) cellulair verbonden groepscontrollers die de 
verlichtingsfunctionaliteit ondersteunen.   
 
Interact City, zoals verder beschreven in de Statement of Work, is een LED-
verlichtingssysteem in combinatie met webgebaseerde softwarediensten 
die worden gehost op een cloudserver om Geautoriseerde Gebruikers 
toegang te geven tot het systeem om Lichtpunten (hieronder gedefinieerd) 
en gerelateerde activa op afstand te bekijken en te beheren. Diensten met 
betrekking tot het verlichtingssysteem kunnen, indien door de Klant 
gekozen in de Statement of Work, de installatie en inbedrijfstelling van het 
systeem omvatten, alsmede specifieke onderhouds-, reparatie- en 
operationele ondersteuningsactiviteiten, alle zoals nader omschreven en 
toegepast in de Werkverklaring.  Zoals hierin gebruikt, betekent 
"Lichtpunt" een individuele lichtbron voor het verlichten van wegen, 
straten, voetpaden of parkverlichting. 
 
Raadpleeg de volgende links voor meer informatie (inclusief downloads), 
zoals die van tijd tot tijd door Signify kan worden gewijzigd of bijgewerkt: 

(a) https://www.interact-lighting.com/global; en 

(b) www.citytouch.com of www.city.interact-lighting.com, 
naargelang het geval (voor elk daarvan is een gebruikersaccount 
vereist). 

Producten Voor een goede werking van de Software Services is het noodzakelijk dat 
deze alleen wordt gebruikt met compatibele armaturen (hieronder 
gedefinieerd).   
 
Zoals hierin gebruikt, betekent "Compatibele Armatuur" (i) een Interact 
City of City Touch ready armatuur dat een geïntegreerde Node bevat, of (ii) 
een door Signify goedgekeurde armatuur die retrofit kan worden met een 
Node, en compatibel is met de Softwaredienst zoals uiteengezet in de 
Documentatie.  Compatibiliteit mag niet worden verondersteld zonder de 
schriftelijke bevestiging van Signify. 

Andere afspraken De prijs van de Software Service is gebaseerd op het volgende gebruik: (i) 
informatie tussen de Nodes en de Software Service wordt eenmaal per dag 
automatisch uitgewisseld; en (ii) de Klant heeft het recht om de 
gegevensuitwisseling tweemaal per maand per Node handmatig te 
triggeren. Extra handmatige data triggers door de Klant kunnen leiden tot 
een verhoogd dataverbruik. In het geval dat de handmatige triggers van de 
Klant de toegewezen toelage zoals vermeld in (ii) hierboven overschrijden, 
kan Signify naar eigen goeddunken handmatige triggers stopzetten en/of 
extra vergoedingen in rekening brengen op basis van een Variatie. 

 Signify kan de ondersteuning / het onderhoud van afzonderlijke 
componenten, kenmerken of functionaliteit van de Software Service 

https://www.interact-lighting.com/global/support/legal/digital-terms
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beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Klant met inachtneming van 
een termijn van 12 maanden. 

 Op schriftelijk verzoek van de Klant, welk verzoek binnen dertig (30) dagen 
na de datum van beëindiging moet worden gedaan, zal Signify de 
Klantgegevens voor download beschikbaar stellen aan de Klant via een 
internetverbinding in "comma separated value" (.csv) formaat met bijlagen 
in hun native formaat. Na deze periode van 30 dagen heeft Signify geen 
verplichting tot het onderhouden of migreren van Klantgegevens.  In dit 
document wordt onder "Klantgegevens" verstaan: elektronische gegevens 
of inhoud die door de geautoriseerde gebruikers van de Klant in verband 
met het gebruik van de Software Service worden ingediend bij en 
opgeslagen in de Software Service.  

Materialen en diensten van derden 

 
Klant erkent dat bepaalde functionaliteit van de producten (waaronder 
software) en Software Services zoals geleverd door Signify (voor het doel 
van deze paragraaf: "("Signify Producten en Diensten") afhankelijk zijn van 
de beschikbaarheid en juiste werking, waaronder de naleving van 
beveiligingsvereisten, van producten (waaronder software) en diensten 
(waaronder softwarediensten) van derden (voor het doel van dit onderdeel 
tezamen: "Materialen en Diensten van Derden"), zoals cloud hosting 
diensten en connectiviteits- en communicatiediensten van mobiele 
operators ("Operators"). Materialen en Diensten van Derden vallen buiten 
de invloedssfeer van Signify en kunnen onderhevig zijn aan beperkingen of 
vertragingen. De Klant gaat ermee akkoord dat Signify geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt met betrekking tot 
Materialen en Diensten van Derden en de gevolgen van Materialen en 
Diensten van Derden op Producten en Diensten van Signify, met inbegrip 
van eventuele downtime, niet-beschikbaarheid, wijziging of degradatie van 
ofwel Materialen en Diensten van Derden of, als gevolg daarvan, Producten 
en Diensten van Signify.   
 
Voorts erkent de Klant dat de levering van bepaalde Signify Producten en 
Diensten, Materialen en Diensten van Derden of een deel daarvan 
onderworpen kan zijn aan toepasselijke wet- en regelgeving, 
industrienormen en toezicht of aanwijzingen van bepaalde regelgevende 
instanties en dat elke wijziging met betrekking daartoe van invloed kan zijn 
op de Signify Producten en Diensten of Materialen en Diensten van Derden 
(elk een "Wetswijziging").  
Na kennisgeving kan Signify de Signify Producten en Diensten geheel of 
gedeeltelijk opschorten of beëindigen, wijzigen, depreciëren, 
functionaliteit en functies verwijderen, zonder aansprakelijkheid, indien 
Signify naar eigen goeddunken bepaalt dat dit vereist is als gevolg van een 
Wetswijziging of wijzigingen in Materialen en Diensten van Derden. Indien 
Signify in een dergelijk geval naar eigen inzicht bepaalt dat de voortzetting 
van de levering van Signify Producten en Diensten, Materialen en Diensten 
van Derden of een deel daarvan, een wijziging vereist met betrekking tot 
Signify Producten en Diensten, met betrekking tot het gebruik van 
Materialen en Diensten van Derden of met betrekking tot een wijziging met 
betrekking tot een overeengekomen 'Statement of Work' of een eerder 
door Signify geaccepteerde Opdracht, en indien de Klant instemt met 
dergelijke wijzigingen, dan zal de Klant Signify alle kosten en uitgaven 
vergoeden die Signify in verband met een dergelijke wijziging heeft 
gemaakt.  
 

Specifieke Disclaimer met betrekking tot 
cellulaire netwerken 
 

Een Operator kan naar eigen goeddunken het cellulaire netwerk dat door 
de Node wordt gebruikt om te communiceren met het platform van Signify 
(bijv. 2G-, 3G- of 4G/LTE-netwerken) (elk een "Netwerkprotocol") 
verminderen, vervangen, uitwisselen of buiten gebruik stellen. In een 
dergelijk geval is het mogelijk dat de Node niet langer communiceert met 
het Signify-platform en moet worden vervangen door of geüpgraded naar, 
naar keuze van Signify, een Node die communiceert via een dan 
beschikbaar Netwerkprotocol. Zodra Signify op de hoogte is van het plan 
van een Operator om een Netwerkprotocol buiten gebruik te stellen en 
indien na beoordeling van de mogelijke gevolgen daarvan voor de Signify 
Producten en Diensten, Signify bepaalt dat de Node niet langer zou 
communiceren met het Signify platform, zal Signify de Klant hiervan op de 
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hoogte stellen, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige kosten die 
verband houden met of voortvloeien uit de buitengebruikstelling, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot vervangings- of installatiekosten. 

Specifieke 
gebruiksvoorwaarden/gebruiksbeperkingen 
 

De Klant zal de Software Services alleen gebruiken voor het beheer van de 
Lichtpunten van de Klant en de daarmee verband houdende activa. Klant 
zal niet en zal anderen niet toestaan te vertrouwen op gegevens die door 
de Software Service worden verstrekt voor andere toepassingen of 
doeleinden dan het beheer van de Lichtpunten van Klant, met inbegrip van 
toepassingen of situaties waarin precieze informatie nodig is of waarin 
foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens 
kunnen leiden tot ernstige incidenten, waaronder overlijden, persoonlijk 
letsel, schade aan eigendommen of schade aan het milieu. Signify 
garandeert niet en wijst elke aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, 
nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van gegevens 
die worden gegenereerd of weergegeven door de Software Service voor 
enig ander doel dan het beheren van de Lichtpunten van de Klant. Alle 
locatiegebaseerde functies of diensten zijn niet bedoeld of geschikt voor 
gebruik als een noodlokalisatiesysteem. 

 

 


