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SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

VOOR INTERACT LANDMARK 

Deze Specifieke Voorwaarden bevatten bepaalde specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de Interact Landmark 

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 Software Servicevoorwaarden, zoals gepubliceerd op https://www.interact-

lighting.com/global/support/legal/digital-terms. 

 

Samenvatting 
Softwarebeschrijging 

Interact Landmark heeft verschillende aanbiedingen, die voor de klant toegankelijk zijn via de 
volgende hyperlinks:  

a. Lighting Asset Management - Remote Monitoring (Active Site) en camera apps: 
www.activesite.philips.com  

b. Scènebeheer - Content App: 
https://identity.landmark.interact- lighting.com/auth/login  

c. Social Impact - Social Impact App: 
https://app.brandwatch.com/login/ 

Hardware Voor een goede werking van de Softwaredienst mag deze alleen worden gebruikt met 
Compatibele Armaturen (zoals hieronder gedefinieerd) en, indien van toepassing, met 
Compatibele IP Camera's (zoals hieronder gedefinieerd). De Klant is er als enige verantwoordelijk 
voor dat zijn armaturen en gerelateerde systemen Compatibele Armaturen en Compatibele IP 
Camera's zijn, en dat dergelijke Compatibele Armaturen en Compatibele IP Camera's, indien niet 
geïnstalleerd door Signify, worden geïnstalleerd in strikte overeenstemming met de installatie-
instructies die door Signify en/of haar leveranciers zijn verstrekt. De functionaliteit van de 
Compatibele IP-camera valt buiten de controle van Signify en de Klant is als enige 
verantwoordelijk voor het verschaffen van toegang tot de Compatibele IP-camera die nodig is om 
gebruik te maken van de Softwaredienst. Signify is niet verantwoordelijk voor enige downtime in 
de Softwaredienst als gevolg van (gedeeltelijke) uitval of gebrek aan beschikbaarheid van de 
Compatibele IP Camera.  
 
Zoals hierin gebruikt:  
 
"Compatibel armatuur" betekent armaturen, controllers en apparaten die compatibel zijn met 
de Softwaredienst zoals uiteengezet in de Documentatie, met inbegrip van dynamisch regelbare 
armaturen van Color Kinetics of Vaya.  
 
"Compatibele IP-camera" betekent een Internet Protocol-camera, inclusief software in verband 
met de camera, die een zelfstandige camera is en vervaardigd is door een derde partij en die 
compatibel is met de Softwaredienst zoals uiteengezet in de Documentatie. Vanaf de datum van 
dit document worden alleen Axis-camera's ondersteund 
(www.axis.com/us/en/products/network- camera's) en deze kunnen worden gekocht bij elke 
erkende Axis-distributeur. Zorg ervoor dat de camera "AVHS"-ondersteuning heeft en na 2013 is 
vervaardigd. Compatibele IP-camera's zijn "Materialen van derden" zoals gedefinieerd in de 
Overeenkomst. 
 

Specifieke 
gebruiksvoorwaarden/ 
gebruiksbeperkingen 

1.Indiende Klant ervoor kiest om de ActiveSite Service met compatibele IP-camera's te gebruiken, 
erkent en gaat de Klant ermee akkoord dat:  
(i) Hij zal de compatibele IP-camera's (samen met alle beelden of feed footage die daaruit wordt 
verkregen) uitsluitend gebruiken om de status van de compatibele armaturen te controleren (in 
het bijzonder: om op afstand de juistheid van de dynamische lichtinhoud te controleren en/of om 
op afstand mogelijke storingen vast te stellen).  
(ii) Hij verkrijgt alle toestemmingen, vergunningen en/of licenties die krachtens de toepasselijke 
wetgeving vereist kunnen zijn;  
(iii) Voor het gebruik van de Compatibele IP-camera's zal de Klantgeen informatie (bijv. video's) 
verzamelen die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. De 
Klant stemt er derhalve mee in en garandeert dat hij de compatibele IP-camera's zal installeren in 
overeenstemming met de Documentatie en in ieder geval in een positie waarin zij geen 
identificeerbare beeld van een natuurlijk persoon (of van waaruit een natuurlijk persoon kan 
worden geïdentificeerd). Wanneer Signify wordt ingehuurd om de Compatibele IP-camera's te 
installeren en in bedrijf te stellen, draagt Klant Signify hierbij op om de Compatibele IP-camera's 
te installeren in overeenstemming met de Documentatie en in ieder geval op een zodanige plaats 
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dat deze geen identificeerbaar beeld van een natuurlijk persoon vastleggen (of van waaruit een 
natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd). Het eventueel verzamelen van dergelijke 
informatie is echter geheel voor risico en rekening van de Klant, zelfs indien Signify de 
Compatibele IP-camera's heeft geïnstalleerd.  
(iv) Tenzij Signify is ingehuurd om de Compatibele IP-camera's te installeren en in bedrijf te stellen, 
begrijpt en gaat Klant ermee akkoord dat Signify geen data (bijv. video's) die door de Compatibele 
IP-camera's zijn verkregen zal monitoren of openen, tenzij op aanwijzing van de Klant.Indien 
Signify is ingehuurd om de Compatibele IP-camera's te installeren en in bedrijf te stellen, begrijpt 
en gaat de Klant ermee akkoord dat Signify namens de Klant alle gegevens (bijv. video's) die door 
de Compatibele IP-camera's worden verkregen, zal monitoren of daartoe toegang zal hebben.  
(v) De Klant dient te voorkomen dat beelden of feed footage die van de Compatibele IP Camera's 
zijn verkregen, worden verwerkt (bijv. gedownload/afgedrukt/gedeelde beelden) door of met 
onbevoegde gebruikers.  
 
2. Signifyheeft het recht om (a) compatibele IP-camera's waarvan hetgebruik niet in 
overeenstemming is met punt 1 hierboven, af te sluiten of uit te schrijven; en (b) gegevens te 
verwijderen die zijn vastgelegd door een niet-conforme compatibele IP-camera, voor zover zij 
hiertoe verplicht is op grond van wetgeving of een regelgevende bepaling, of wanneer Signify 
redelijke gronden heeft om aan te nemen dat gegevens die zijn ingediend bij de ActiveSite Service 
een beeld bevatten van een mogelijk identificeerbare natuurlijke persoon.  
 
Het niet nakomen door de Klant van een van deze verplichtingen wordt beschouwd als een 
wezenlijke tekortkoming die Signify het recht geeft om het relevante deel van de 
Softwarediensten dat door deze tekortkoming wordt beïnvloed, te beëindigen en de Klant zal 
Signify vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, procedures, schade, verliezen, kosten en 
uitgaven die Signify als gevolg van een dergelijke tekortkoming heeft opgelopen.  

 


