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  SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR  
INTERACT SPORTS FIELD LIGHTING 

 
Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis 
die aan dergelijke termen wordt toegekend in de Nederlandse versie van de Signify's Voorwaarden voor Software Services, 
zoals gepubliceerd op https://www.interact-lighting.com/global/support/legal/digital-terms. 
 

Details van Interact Sports Field Lighting Interact Sports Field Lighting omvat (i) de Nodes, inclusief, als 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 buitensportverlichting, 
dat toepassingen biedt om de buitenverlichting op afstand te bedienen.  
Zoals hierin gebruikt, betekent "Node" een apparaat dat is verbonden met 
buitenverlichting, inclusief hardware die nodig is om de verlichting te 
besturen 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 
Sports Field Lighting, zoals verder beschreven in de Statement of Work, is 
een LED-verlichtingssysteem dat wordt gehost op een cloud-server met 
een app-gebruikersinterface waarmee Geautoriseerde Gebruikers toegang 
kunnen krijgen tot het systeem om de Light Points (hieronder gedefinieerd) 
en gerelateerde activa op afstand te bedienen. Diensten met betrekking 
tot het verlichtingssysteem kunnen, indien door de Klant gekozen in de 
Werkverklaring, de installatie en inbedrijfstelling van het systeem en 
specifieke onderhouds-, reparatie-, en operationele 
ondersteuningsactiviteiten omvatten, alle zoals nader geïdentificeerd en 
toegepast in de Werkverklaring.  Zoals hierin gebruikt, betekent 
"Lichtpunt" een individuele lichtbron voor het verlichten van het speelveld. 
 
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;  

(b) https://www.interact-lighting.com/global/what-is-
possible/interact-sports 

Andere vereisten De Klant is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot het internet die 
nodig is om gebruik te maken van de Software Service.  Signify is niet 
verantwoordelijk voor enige downtime in de Software Service als gevolg 
van een gebrek aan internettoegang door de Klant. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de Software Servicedienst, moet de 
Klant: 
(a) een smartphone of tablet gebruiken die voldoet aan de minimale 

hardwarevereisten zoals beschreven in de Documentatie; 
(b) zorgen voor een goede internettoegang voor gebruik door hun 

smartphone of tablet die voldoet aan de technische vereisten zoals 
beschreven in de Documentatie;  

(c) een van de aanbevolen besturingssystemen, softwarehulpmiddelen 
en browsers gebruiken, zoals gespecificeerd in de Documentatie; en 

(d) toegangsrechten verkrijgen van Signify (geen functionele accounts). 
 

Andere afspraken De prijs van de Software Services is gebaseerd op het volgende gebruik: (i) 
informatie tussen de Nodes en de Software Service wordt eenmaal per dag, 
automatisch, uitgewisseld; en (ii) Klant heeft het recht om de 
gegevensuitwisseling tweemaal per maand per Node en 240k 
verlichtingsoperatie in 5 jaar handmatig te triggeren. Extra handmatige 
data triggers door de Klant kunnen leiden tot een verhoogd dataverbruik. 

 Signify kan de software die in de Nodes is ingebouwd bijwerken of wijzigen 
en kan dit op afstand doen zonder kennisgeving. 

 Signify kan de ondersteuning/het onderhoud van afzonderlijke 
componenten, kenmerken of functionaliteit van de Software Service 
beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Klant met inachtneming van 
een termijn van 12 maanden. 

https://www.interact-lighting.com/global
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 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 ingevoerd en opgeslagen 
in de Software Service.  

Materialen van Derden Materialen van Derden. Software Services kunnen Materialen van Derden 
omvatten en/of voor de beschikbaarheid en correcte werking daarvan 
afhankelijk zijn. Signify is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
Materiaal van Derden, anders dan op verzoek: (i) het identificeren van 
Materiaal van Derden en gerelateerde voorwaarden; en (ii) als 
toegestaan, het aan U beschikbaar stellen van de garanties (als van 
toepassing) van de derde partij. 
 
 

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 ("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 op dat moment 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 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 mag de Software Service uitsluitend gebruiken voor het beheer 
van Lichtpunten en de daarmee verband houdende activa. De Klant mag 
niet en zal anderen niet toestaan om te vertrouwen op gegevens die door 
de Softwaredienst worden verstrekt voor andere toepassingen of 
doeleinden dan het beheer van de Lichtpunten van de Klant. De Software 
Service is niet bedoeld of geschikt voor gebruik als een 
noodopsporingssysteem. 

 

 


